
 

 

  

  חומרי� ומלאכה ,  ציוד�' פרק ו
  מתקני� וחומרי�, ציוד .1

החומרי� וכל האמצעי� , המתקני�, הכלי�, מתחייב לספק על חשבונו את הציודהקבל�  .1.1
  .הדרושי� לביצוע� היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצו� המנהל

יצוע� היעיל של הכלי� והמתקני� הדרושי� לב, מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציודהקבל�  .1.2
או /הציוד ו, במקרה ולפי שיקול דעתו של המנהל. העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמני�

יהיה על , או אינו מתאי� לביצוע העבודות/או חלק מה� אינו מספיק ו/או המתקני� ו/הכלי� ו
ידי וזאת בתו� פרק הזמ� שיקבע על , לשביעות רצונו של המנהל, הקבל� להחליפ� על חשבונו

החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות ובלתי . המנהל ומבלי שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמני�
  .ניתנות לערעור

כ� שלא יחול כל עיכוב , מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרי� לאתר העבודותהקבל�  .1.3
אי� , שבכפו  לאמור להל� במפור. הכל להנחת דעתו של המנהל, בביצוע העבודות לפי לוח הזמני�

אלא לצור� הבטחת רציפות העבודות , בהבאת החומרי� לאתר העבודות משו� אישור לתשלו�
או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמני� כתוצאה מחוסר /המנהל ו. ומניעת עיכובי� בביצוע�

  .חומרי� באתר העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנת�

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה / החוזה והפרתו וזה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקריסעי   .1.4
  .הפרה יסודית של החוזה

  חומרי� וציוד באתר העבודות .2

,  פירוש� כל החומרי� שעל הקבל� לספק למטרת ביצוע העבודות"חומרי�"פרק זה לעניי�  .2.1
בי� מוגמרי� ובי� בלתי מוגמרי� וכ� מתקני� וציוד העתידי� להיות , מוצרי�, לרבות אביזרי�

  .העבודותחלק מ

וכ� מבני� ארעיי� שהוקמו על ידי הקבל� באת העבודות למטרת ביצוע העבודות חומרי�  .2.2
ואי� הקבל� רשאי להוציא� , לבעלות המזמי�, יעברו בעת הבאת� או הקמת� כאמור, והשלמת�

או מתקני� שהובאו לצור� ביצוע העבודות מאתר העבודות ללא הסכמת /או להוציא ציוד ו/ו
המפקח ית� את הסכמתו להוצאת הציוד והמתקני� מאתר העבודות לכל . המפקח בכתב

  .המאוחר במועד בו תינת� לקבל� תעודת ההשלמה הנזכרת להל�

או /או מתקני� על פי הוראות חוזה זה בידי המנהל ו/או חומרי� ו/אימת שנפסלו ציוד וכל  .2.3
או המתקני� /ואו החומרי� /שהציוד ו, או במקרה ומי מה� הורה לקבל� בכתב/המפקח ו

ע� . חייב הקבל� להוציא� מאזור העבודות, האמורי� לעיל אינ� נחוצי� עוד לביצוע העובדות
נקבע בהוראה . חדלי� החומרי� מלהיות בבעלות המזמי�, או מת� הוראה כאמור/פסילת� ו

 נמנע .חייב הקבל� להוציא� עד אותו מועד, או המתקני�/או החומרי� ו/מועד לסילוק הציוד ו
ולאחר , למכר�,  ימי�7 רשאי המזמי� לאחר מת� הודעה מוקדמת בכתב של #קבל� מלעשות כ� ה

יזכה המזמי� את , כולל הוצאות טיפול, שינכה ממחיר� את כל ההוצאות הכרוכות במכירת�
  .חשבו� הקבל� בעוד  הנותר

ה� והוא רשאי להשתמש ב, הציוד והחומרי�, אחראי לשמירת� הבטוחה של המתקני�הקבל�  .2.4
  .א� ורק לצור� ביצוע החוזה

מוצהר ומוסכ� בזה כי הקבל� יהיה אחראי לכל הפגמי� , לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזהמבלי  .2.5
או /או בטיב� ו/או במלאכה שסופקו על ידו ו/או במוצרי� ו/או הליקויי� שיתגלו בחומרי� ו/ו

, המוצרי�, ודהצי, או בהתאמת� לעבודות ג� בא� החומרי�/בכל דבר אחר הקשור בה� ו
או /או אושרו על ידי המנהל ו/המלאכה והמתקני� האמורי� עמדו בתנאי התק� הישראלי ו

במקרה וימצאו כי אינ� מתאימי� , או המפקח וה� יהיו רשאי� לפוסל� בכל עת/האדריכל ו
או המפקח כאמור תהיה /או האדריכל ו/החלטת המנהל ו. לביצוע העבודות ברמה הנדרשת

  .יתנת לערעורסופית ובלתי נ

ציוד , בדיקות, בזאת כי אי� באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרי�מוסכ�  .2.6
  .אלא כדי להוסי  עליה�, או בכל מסמ� אחר המצור  לחוזה/המפורטי� במפרטי� ו, ומלאכה

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי   .2.7
 .הפרה יסודית של החוזה
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  טיב החומרי� והמלאכה ובדיקת דגמי� .3

ישתמש א� ורק בחומרי� חדשי� מהמי� המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא הקבל�  .3.1
  .מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה

י� על ידי מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות בחומרי� שנבדקו ולא נמצאו מתאימהקבל�  .3.2
  .או המפקח/המנהל ו

 יתאימו בתכונותיה� לתקני� #שלגביה� קיימי� תקני� מטע� מכו� התקני� הישראלי חומרי�  .3.3
 חייב הקבל� להתאימה לתק� אחר שיקבע על ידי המנהל # ובמידה שאי� לגביה� תק� ישראלי 

במקו� שהתק� . כל החומרי� שיגיעו לאתר העבודות חייבי� להיות בעלי תו תק�. או המפקח/ו
יתאימו , ובהעדר הוראה אחרת במפרטי� ובתוכניות, הישראלי מבחי� בכמה רמות של חומרי�

  .החומרי� לרמת התק� הגבוהה ביותר

דגימות מהחומרי� ומהמלאכה , ולפי הוראות המפקח, מתחייב לספק על חשבונו הואהקבל�  .3.4
תר האמצעי� הדרושי� לביצוע כוח האד� וכל י, וכ� את הכלי�, או שצריכה להיעשות/שנעשתה ו

הכל פי שיורה המנהל . בדיקותיה� באתר העבודות או להעברת� של החומרי� לבדיקת מעבדה
  .התשלו� עבור הבדיקות למכו� התקני� או למעבדה אחרת יהיה על חשבו� הקבל�. או המפקח/ו

בבדיקות לאמור לעיל יחויב הקבל� לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בנוס   .3.5
כתוצאה מתוצאות לא משביעות רצו� מבדיקות , לדעת המנהל. חוזרות שיהיה צור� לבצע

  .קודמות

 �יהיה מוסמ� לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות מוסכ� ומוצהר בזאת כי איהמנהל  .3.6
המלאכה , בביצוע הבדיקות כאמור בסעי  זה כדי לגרוע מאחריות הקבל� לגבי טיב החומרי�

פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע . מי בדיקת דגימות וחומרי� יחולו על הקבל�ד. והעבודות
  .הבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות בהתא� להנחיות המנהל או המפקח. המנהל

יהיה המזמי� רשאי א� לא חייב , לא ישל� הקבל� את חשבו� המעבדה בגי� ביצוע בדיקות כאמור .3.7
תשלו� למעבדה בגי� , במקו� הקבל�, � על ידי המזמי�שול. לשל� תשלומי� אלו במקו� הקבל�

מ� החשבו� חלקי הראשו� שיגיש הקבל� למזמי� , ינוכה סכו� התשלו�, ביצוע בדיקות כאמור
  .לפי שיקול דעת המזמי�, או מ� החשבו� הסופי, לאחר מכ�

ו ציוד א/הקבל� מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומרי� ו, מבלי לפגוע באמור לעיל .3.8
 .לאישור המפקח כנדרש במפרטי�

או בכתב /ככל שנזכר במפרט ו, "שווה ער� ואיכות"המונח , מבלי לפגוע באמור בחוזה זה .3.9
או בש� המפעל /או בש� היצר� ו/הכמויות כחלופה למוצר מסוי� הנקוב בשמו המסחרי ו

ר� מבחינת פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ער� מבחינת התפקוד ושווה ע, המשווק אותו
 . האיכות למוצר הנקוב

 טעוני� אישורו המוקד� של" שווה ער�"או סוגו של מוצר /או איכותו ו/מובהר בזאת כי טיב ו
 . המפקח

   פסולהחומרי� פסולי� והריסת מלאכהסילוק  .4

תו� כדי מהל� ביצוע , ולפי שיקול דעתו הבלעדי, מעת לעת, רשאי להורות לקבל�המפקח  .4.1
  :קבל� מתחייב לבצע את ההוראות תו� התקופה שתקבע על ידו בדברוה, העבודות הוראות

בכל מקרה שלדעת , חומרי� מאתר העבודות בתו� פרק זמ� אשר יצוי� בהוראהסילוק  .4.1.1
  .המפקח אי� החומרי� מתאימי� לייעוד�

  .חומרי� אחרי� מתאימי� במקו� החומרי� האמורי� לעילהבאת  .4.1.2

הו מהעבודות שהוקמו על ידי שימוש הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלש, סילוקו .4.1.3
או /בחומרי� בלתי מתאימי� או באיכות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה ו

  .הוראות כל די�

הסר ספק מוצהר ומוסכ� בזאת כי המפקח יהיה מוסמ� ורשאי להורות לקבל� הוראה למע�  .4.2
או ג� /על ידו ואו העבודות נבדקו כבר /מהוראות המפורטות לעיל ג� במקרה שהחומרי� ו

  .או בקשר אליה� תשלומי ביניי� כלשה�/במקרה שהקבל� קיבל בגינ� ו
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מבלי לגרוע מיתר , יהא המזמי� רשאי, מילא הקבל� אחר הוראות המפקח כאמור לעיללא  .4.3
לבצע על חשבו� הקבל� והקבל� ישא בכל ההוצאות , או על פי כל די�/זכויותיו על פי החוזה ו

 לכיסוי 10%המזמי� יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת . הכרוכות בביצוע ההוראה
הוצאות כלליות של המזמי� מכל סכו� שיגיע לקבל� בכל זמ� שהוא וכ� יהא רשאי לגבות� 

  .מהקבל� בכל דר� אחרת

במקו� לדרוש תיקו� עבודות שבוצעו שלא , א� לא חייב, יהיה המפקח רשאי, א  האמור לעילעל  .4.4
 לקבוע הפחתת ער� של אות� עבודות ולנכות את סכו� ההפחתה משכר החוזה ,בהתא� לחוזה
  .שיגיע לקבל�

  .והוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעורקביעות  .4.5

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי   .4.6
  .הפרה יסודית של החוזה

  דות שנועדו להיות מכוסי� או מוסתרי�חלקי העבו .5

מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או הקבל�  .5.1
  .ללא הסכמתו של המפקח, מוסתר

שהחלק , חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבל� למפקח בכתבהושל�  .5.2
למדוד ולבחו� את טיב החלק האמור , ור למפקח לבדוקהאמור מוכ� לבדיקה והקבל� יאפשר ויעז

  .לפני כיסויו או הסתרתו

לבחו� , והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבל� בטר� היה סיפק בידי המפקח לבדוקבמקרה  .5.3
לעשות חורי� , לקדוח קידוחי�, לחשו , על חשבונו, יהיה הקבל� חייב, ולמדוד את החלק הנדו�

בחינתו ומדידתו של , לצור� בדיקתו, דות לפי הוראות המפקחולבצע חציבות בכל חלק מהעבו
  .ולאחר מכ� יחזיר הקבל� את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח, החלק המוסתר

  .תחולנה על הקבל�, הכרוכות בעבודה האמורה לעילמובהר בזאת כי ההוצאות  .5.4
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   מהל� ביצוע העבודות –' פרק ז
  ביצוע העבודות .6

אשר נוסחו מצור  " צו התחלת עבודה"בביצוע העבודות במועד שייקבע ב, כאמור, יחלהקבל�  .6.1
  . לחוזה זה'ה כנספח

ימשי� בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תו� תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הקבל�  .6.2
פרט א� קיבל מאת המנהל , הזמני� לחוזה זה ובהתא� לשלבי הביניי� כפי שפורטו בחוזה זה

  .בכתבהוראה מפורשת אחרת 

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי   .6.3
  .הפרה יסודית של החוזה

  העמדת אתר העבודות לרשות הקבל� .7

, קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקבל� רשות כניסה לאתר העבודות לצור� ביצוע העבודותע�  .7.1
 במהל� ביצוע החוזה יהיה מעמד של בר רשות לקבל� לא תימסר החזקה באתר ומעמדו. בלבד

בלבד מאת המזמי� והמזמי� יהיה רשאי בכל עת להפסיק את הרשות ולמנוע את כניסתו של 
  .הקבל� לאתר

 פרוטוקול מסירה  בנוכחות הקבל�ירשו� המפקח,  העבודות לרשות הקבל�אתר העמדת בעת  .7.2
 ובכלל אתר העבודות נכו� לאותו מועד המתעדי� את צילומי�אליו יצורפו , לגבי מצבו של האתר
 .)דשאהתאורה וההשקייה ה ,הצמחיה (פני� המבנה והגינה מסביב למבנה, זה מעטפת המבנה

  .הקבל� יאשר בחתימתו את נכונות הפרוטוקול

  מועד השלמת העבודות .8

מתחייב להשלי� את העבודות תו� תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמני� ובלבד שא� הקבל�  .8.1
יואר� המועד להשלמת העבודות , בל� ארכה להשלמת העבודות בהתא� לאמור להל�ניתנה לק

  .כקבוע להל�

או ביצועו המוקד� של כל /באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ואי�  .8.2
  .חלק מסוי� מהעבודות
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   תוספות והפחתות, שינויי� –' פרק ח
  שינויי� .9

או לקבלני� האחרי� על ביצוע כל שינוי /ת בכל עת לקבל� ואו המפקח רשאי� להורו/והמזמי�  .9.1
, סגנונ�,  אופיי�,בצורת�, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, או בעבודות/ ופרויקטב

הכל כפי שימצאו , מתאריה� וממדיה� של כל חלק מה�, גובה המבני�, גודל�, סוג�, איכות�
והקבל� ) "השינויי�": להל�(ש או מכללא בעבודות לנכו� וכ� כל תוספת אשר אינה נכללת במפור

 ,או המפקח/מתחייב למלא אחר הוראותיה� ולבצע� בדייקנות ותו� המועדי� שיקבעו המזמי� ו
ובלבד שער� כל השינויי� לא יגדל או ,  ובי� א� לא'נספח בבי� א� ה� מופיעי� בכתב הכמויות 

  כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל  מסכו� החוזה או שהכמות בסעי50% #יקט� בלמעלה מ
  .100% #בלמעלה מ

ייקבע , כי מגיעה לקבל� תמורה נוספת או שיש להפחית משכר החוזה בגי� שינויי�,  המפקחקבע .9.2
אשר , במקרה שמחיר יחידה.  לחוזה'בנספח בערכו של השינוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט 

הוא ישול� על פי ניתוח מחירי� שיוכ� , ' בנספחאינו נכלל בכתב הכמויות , לגביו נדרש שינוי
ל יוגש על ידי הקבל� "ניתוח מחיר כנ. י המפקח"י הקבל� למפקח ובתנאי שיאושר ע"ויוגש ע
 עדיפה על דר� 9.2.1 כאשר הדר� הראשונה המפורטת בסעי  (באחת מ� הדרכי� הבאות , למפקח

עדיפה על דר� החישוב  9.2.2  דר� החישוב המפורטת בסעי , 9.2.2  מפורטת בסעי החישוב ה
 :)וכ� הלאה 9.2.3 המפורטת בסעי  

 של קיו� יותר מסעי  אחד בכתב הכמויות במקרה. מחיר קיי� בחוזהפרורטה  .9.2.1
  .דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה הזול שבה�/לעבודות זהות

  .שיפוצי�המבוסס על מחירו� דקל ניתוח  .9.2.2

מלוות בחשבוניות מס או פירוט אחר לשביעות (על בסיס עלויות בפועל , תשומותניתוח  .9.2.3
ל הפרטי� המזהי� את אתר מובהר שחשבונית המס חייבת לכלול את כ). רצו� המפקח

העבודה והכמויות הרלוונטיות ומשקפת את התשלו� שבוצע בפועל לרבות ההנחיות 
החומרי� לפי חשבוניות ושעות העבודה לפי הסעיפי� הרלוונטיי� . שקיבל הקבל�
  .בכתב הכמויות

יצרני� או על פי הצעת קבל� משנה יחיד לא /מחיר המבוסס על מחירוני ספקי�ניתוח  .9.2.4
 .)מראש ובכתב(אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמי� , יתקבל

 ויכלול את כל הוצאות הקבל� 12%יהיה ) במקרה של עבודת קבל� משנה(קבלני רווח  .9.2.5
למע� הסר ספיקות מובהר . לרבות מימו� ותקורה ולרבות הוצאות קבל� המשנה

לקבל�  בלבד 12%שבמקרה של שרשרת קבלני� וקבלני משנה ישול� רווח קבלני של 
  .והוא יתחלק עימו בי� קבלני המשנה לפי ראות עיניו

ל מחייב אישורו של המזמי� וסיכומי� בנושא ע� המפקח הינ� בגדר "מחיר כנניתוח  .9.2.6
  .ומחייבי� כאמור אישור סופי של המזמי�, של סיכומי ביניי� והמלצות למזמי� בלבד

ת להשמיע טענותיו ולהציג בפניו תינת� לקבל� הזדמנו, קביעת המפקח בדבר ער� השינויי�לפני  .9.3
קביעת המפקח בדבר ער� השינויי� תהיה סופית . את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויי�

  .ובלתי ניתנת לערעור

כי אי� באמור בסעי  זה כדי לגרוע מסמכותו הבלעדית של המפקח , הסר ספק מוצהר בזאתלמע�  .9.4
  .יות החלטתו כאמור לעיללקבוע את ער� השינויי� על פי שיקול דעתו ומסופ

.  ותינת� בכתב"פקודת שינויי�"או המפקח בדבר שינויי� כאמור תקרא /המזמי� והוראות  .9.5
או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשינוי מידי ואי� באפשרות� להכי� /אול� במקרה והמזמי� ו

די� פקודה זו פ ו"או המפקח פקודת שינויי� בע/יתנו המזמי� ו, פקודת שינויי� בכתב מבעוד מועד
או /יאשרו המזמי� ו, מבלי לפגוע באמור לעיל. משעת נתינתה כדי� פקודת שינויי� שניתנה בכתב

 �  . ימי� ממועד נתינתה7המפקח בכתב כל פקודה שניתנה על יד� בעל פה תו

הקבל� פקודת שינויי� שלא נקבע בה ערכו של השינוי או שנקבע בפקודת השינויי� על ידי קיבל  .9.6
לפי , כו של השינוי והקבל� בדעה כי השינוי מחייב תשלו� או תשלו� גבוה יותרהמפקח ער

לא השיג  .יודיע למפקח בהקד� האפשרי ובכתב על כוונתו לבקש תשלו� נוס  בגי� ביצועו, העניי�
 יו� מיו� מת� פקודת השינויי� רואי� אותו כאילו 20תו� , הקבל� על האמור בפקודת השינויי�

  . לרבות ער� השינוי, ודת השינויי�הסכי� לאמור בפק
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או כל /או לחדול מביצוע� ו/לרבות השינויי� ו, לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודותהקבל�  .9.7
או מחמת אי /או הארכת תקופת הביצוע ו/חלק מה� מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו

לקביעת המפקח או מחמת אי הסכמתו /הסכמתו לער� השינויי� כפי שנקבעו על ידי המפקח ו
הקבל� יהיה חייב בכל מקרה להמשי� ולבצע את . בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע

  .התחייבויותיו על פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה

, אשר הקבל� יידרש לבצע לא יפטרו את הקבל� מחובתו להשלי� את ביצוע העבודותהשינויי�  .9.8
היה הקבל� סבור כי . פת הביצוע הנקובה בחוזהכפי ששונו בפקודת השינויי� במלוא� תו� תקו

יהא הוא רשאי לפנות , לא יסיי� את העבודות תו� תקופת הביצוע, כתוצאה מביצוע השינויי�
כל בקשה של הקבל� להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקודת . למזמי� ולמפקח ולבקש ארכה

 בו ניתנה לקבל� פקודת  יו� מהמועד20תהא בכתב ותימסר למזמי� ולמפקח תו� , שינויי�
  .השינויי� בגינה ברצונו לבקש ארכה

בא� נדרש הקבל� לבצע שינויי� הנחוצי� מחמת פג� בביצוע , לגרוע מהאמור לעילמבלי  .9.9
או מתנאי� שנתגלו /או שימוש בחומרי� לקויי� ו/או הנובעי� מעבודה לקויה ו/העבודות ו

, או לייעל את ביצוע העבודות/ לשמר ואו הדרושי� לדעת המפקח כדי/לקבל� באתר העבודות ו
המפקח , במקרה של חילוקי דעות. יבוצעו שינויי� אלה על ידי הקבל� ללא תמורה נוספת כלשהי

יקבע א� השינויי� שהקבל� נדרש לבצע הינ� מהסוג אשר לא מזכה את הקבל� בתמורה נוספת 
  .וקביעות המפקח תהיינה סופיות ולבתי ניתנות לערעור, כאמור

או צמצו� היק  העבודות שעל /פקודת שינויי� המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ונה נית .9.10
רשאי המפקח לקבוע כי כתוצאה מכ� תקוצר תקופת ביצוע , הקבל� לבצע על פי הוראות החוזה

  .קביעת המפקח תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. העבודות הנקובה בחוזה

הצדדי� מצהירי� ומאשרי� כי המחיר בהסכ� זה נקבע על ,  זהלאמור במפורש בחוזהבכפו   .9.11
הינ� , 'נספח בכי מחירי היחידה הנקובי� בכתב הכמויות , סמ� הבנה והסכמה של הצדדי�

לקבל� אי� ולא תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכו� . כוללי� וסופיי� ולא ישתנו מכל סיבה שהיא
  .ל"כלשהו בקשר ע� מחירי היחידה הנ
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   בדק ותיקוני�, השלמה – 'פרק ט
 תעודת השלמה לעבודות  .10

 )AS MADE(תוכניות עדות לאחר ביצוע  .10.1

מתחייב הקבל� לספק למפקח את המסמכי� המפורטי� ,  על ידי הקבל�ביצוע העבודותהושל� 
  : להל�

 ובהתא� למפרט DWGבקוב/ , על מדיה מגניטית, )AS MADE(תוכניות לאחר ביצוע  .10.1.1
המותרות לפי החוזה כפי ,  לרבות כל הסטיות מהמתוכנ�G.I.Sלפי פורמט , הכללי

  .שאושרו על ידי המפקח במהל� ביצוע העבודות

 .1:50 עותקי� צבעוניי� בקנה מידה 3 #תכנית לאחר ביצוע ב .10.1.2

בדיקת� ואישור� על ידי המפקח ה� תנאי , מובהר בזאת כי הכנת התוכניות כאמור .10.1.3
 . להל�10.2 אמור בסעי  מוקד� לבדיקת העבודות ומת� תעודות ההשלמה כ

. את הסטיות האמורות תוכניות העדות תבוצענה על רקע התוכניות לבצוע ועליה� יסמ� הקבל� .10.2
ייחשב הדבר , המצביע על סטייה המסומנת בתוכניות לא יופיע סימו� בכל המקומות שליד מידה

  . בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנ�שבמקומות אלו כהצהרת הקבל�

יספק  הקבל�. את מערכת התוכניות לבצוע יעדכ� הקבל�, לאחר אישור המפקח לתיקו� התוכניות .10.3
כל התוכניות יהיו . (ג מדיה מגנטית" סטי� של העתקי� מתוכניות אלו והעתק ע3בגמר הבצוע 

   ). AUTO CAD 2000בתוכנת 

. למפקח, יודיע על כ� הקבל� בכתב, ביצוע העבודותהושל� ,  להל�10.6 בכפו  לאמור בסעי   .10.4
המפקח מצא .  ימי� ממועד קבלת ההודעה10ק בנוכחות הקבל� את העבודות תו� ו יבדהמפקח

 תינת� ,נספחיו והוראותיו ומשביעות רצו�, את העבודות מתאימות לתנאי החוזה על כל מסמכיו
ומועד ) "תעודת ההשלמה": להל�(תעודת השלמה ע� תו� הבדיקה  המנהלקבל� על ידי ל

תעודת ההשלמה תהיה . כאמור, ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבל� על השלמת ביצוע העבודות
או איזה /שהעבודות והמפקח מצא .  לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו'ובנספח בנוסח הרצו  

, מסר לקבל� בכתב על ידי המפקח רשימת תיקוני�ית, התא� לחוזהחלק מה� לא בוצעו כאמור ב
  ). "הפרטיכל המשלי�": להל�(שינויי� והשלמות 

  :לא תינת� לקבל� תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו התנאי� דלהל� .10.5

במידה (מתקניה� והציוד המנוי בה� , מצא כי העבודות כול� על חלקיה�המפקח  .10.5.1
 ונמצא מתפקד באופ� סדיר ללא תקלות ועל פי התכניות הופעל) והותקנו על ידי הקבל�

  .והמפרטי�

 . להל�10.6 קבלת העבודות על ידי הגופי� השוני� כמפורט בסעי   .10.5.2

או ההשלמה כפי שפורט /את כל הטעו� תיקו� והמפקח ביצע לשביעות רצו� הקבל�  .10.5.3
  . המשלי�בפרטיכל

הדרושי� על ילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל האישורי� מהקבל�  .10.5.4
  .  על פי הנוהגאו/פי די� ו

  .פרויקטהמשנה השלימו את התחייבויותיה� בקשר לקבלני  .10.5.5

 . להנחת דעתו של המפקח, לעבודות, התקבלו אישורי מחלקת השימור בעירייה .10.5.6

" תעודת השלמה"או /ו"  העובדותהשלמת"בזאת כי בכל מקו� בחוזה בו מדובר על מובהר 
  . להל�10.6  וכל האמור בסעי  תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל

או בעריכת הפרטיכל /הסר ספק מוסכ� ומוצהר בזאת כי אי� במת� תעודת השלמה ולמע� 
 לא ,לליקוי שנשכח, או עקיפה/ישירה ו, איזו אחריות שהיאהמשלי� כדי לשחרר את הקבל� מ

  .המפקח או שהתגלה לאחר תהלי� קבלת העבודות ובדיקת העבודות על ידי ,נחש 

השלמת העבודות תאושר על ידי המפקח בתנאי , לעיל 10.2 מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעי   .10.6
! שגיאההאגפי� והמחלקות המתאימי� בעירייה ויתר הגופי� המפורטי� בסעי  , הלותשכל המנ

 . אישרו את העבודות, לעיל .מקור ההפניה לא נמצא

את העבודות ,  לעיל.מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהלא אישר מי מהגופי� המנויי� בסעי  
עד אשר , ימשי� הקבל� לנהל את האתר ולתחזק את העבודות, וזה כאמור לעילבתו� תקופת הח

  . יאשרו את העבודות והעבודות יועברו לחזקת המזמי�, על נציגיה�, כל הגופי�
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או בכל הוראה אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותו של המזמי� להחזיק בעבודות /באמור לעיל ואי�  .10.7
או ההשלמה / א� טר� בוצעו בה� עבודות התיקוני� ואו בכל חלק מה� ג�/או להשתמש בה� ו/ו
  .או ג� א� טר� הודיע הקבל� כאמור לעיל כי ה� הושלמו/ו

לפני התארי� , לפי תנאי החוזה על הקבל� להשלי� חלק מסוי� מהעבודות במועד מסוי�א�  .10.8
והמזמי� החזיק או השתמש בו או עומד להחזיק או , הסופי שנקבע להשלמת העבודות כול�

והמנהל , רשאי הקבל� לבקש תעודת השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור, תמש בולהש
בדיקת אותו חלק במגמה לתת לקבל� תעודת לערו� יקבע לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי א� 

לעיל תחולנה על מת� תעודת השלמה לגבי חלק  10.6  # ו10.1 הוראות סעיפי� . השלמה חלקית
מת� תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את הקבל� . מהעבודות בשינויי� המחויבי�

מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה על נספחיו ולרבות ביצוע עבודות נוספות באותו חלק 
או קשור לדעת המנהל ועל פי /השלמה חלקית הנובע ומהעבודות בגינ� קיבל הקבל� תעודת 

  .שיקול דעתו הבלעדי והסופי לתיקוני� והשלמות הדרושי� בחלקי� אחרי� של העבודות

כי הושלמו העבודות או הושל� החלק המסוי� מהעבודות שעל הקבל� היה מפקח הקבע  .10.9
ותו חלק מסוי� מה� חייב הקבל� למסור למזמי� את העבודות או את א, להשלימו במועד מסוי�

והקבל� אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או חלק מסוי� , הכל לפי העניי�, שהושלמו כאמור
או כל מי /או תביעות כלשה� שיש לו כלפי המזמי� ו/או טענות ו/מחמת דרישות ו, מהעבודות
  .או כלפי כל אד� אחר/המנהל ו

בפרטיכל תו� התקופה שנקבעה על ידי או ההשלמות שפורטו /ביצע הקבל� את התיקוני� ולא  .10.10
פי אי� ו המוחלט והס� ועל פי שיקול דעת והמפקחהמנהלאו בכל מקרה בו לדעת , המפקח

או באיכות /או ההשלמות האמורי� בתקופה סבירה ו/ביכולתו של הקבל� לבצע את התיקוני� ו
או כל /ו על פי החוזה ומבלי לגרוע מכל יתר זכויותי, יהיה המזמי� רשאי, או בטיב משביעי רצו�/ו

. או באמצעות כל גור� אחר/או כל חלק מה� בעצמו ו/או ההשלמות ו/די� לבצע את התיקוני� ו
או ההשלמות כאמור יחולו על הקבל� והמזמי� ינכה הוצאות אלה /הוצאות ביצוע התיקוני� ו

או /מה� כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר החוזה אשר טר� שול� לקבל� ו 20%בתוספת 
  .לרבות בדר� של מימוש ערבות הביצוע, יגבה אות� מהקבל� בכל דר� אחרת

ינקה הקבל� את אתר , השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבל� ועוד בטר� הודיע על השלמת�ע�  .10.11
המבני� , האשפה, את כל החומרי�, העבודות ויסלק ממנו כפו  לקבלת הוראה אחרת מהמנהל

וי� חלק מהעבודות כ� שבמועד הבדיקה על ידי הצוות הארעיי� והמתקני� אשר אינ� מהו
או פגמי� /כל ליקויי� ו. הבודק יהיו העבודות ואתר העבודות נקיי� ומתאימי� למטרותיה�

או באתר העבודות יצוינו א  ה� בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבל� /שיתגלו בניקוי העבודות ו
  .בטר� יקבל תעודת השלמה

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /בו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וזה על סעיפי המשנה שסעי   .10.12
  .הפרה יסודית של החוזה

  בדק ותיקוני� .11

למעט לעניי� איטו� על כל ,  חודשי�24פירושה תקופה של  "תקופת הבדק", חוזה זהלעניי�  .11.1
 . שני�10פירושה תקופה של " תקופת הבדק"מרכיביו לרבות איטו� המרת  לגביה� 

או במפרט הטכני /ובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאי� המיוחדי� והסר ספק מלמע�  .11.2
תקופות בדק שונות מהאמור לעיל לא תחול תקופת הבדק הרלבנטית הנזכרת לעיל אלא , לחוזה

תחול ותחייב את הקבל� תקופת הבדק השונה שנקבעה באחד מהמסמכי� האחרי� הנזכרי� 
  .לעיל

 ובלבד  שניתנה במועד המאוחר ביותרשלמהה מת� תעודת השל תקופת הבדק יחל מתארי�מנינה  .11.3
במקרה של תעודת .  כמפורט להל�אחריותשעד תארי� זה המציא הקבל� למזמי� את ערבות ה

 יחל מני� תקופת הבדק מתארי� מת� כל תעודת השלמה #השלמה לחלקי� שוני� של העבודות 
  .חלקית

או נזקי� /או קלקולי� ו/או ליקויי� ו/פגמי� ואו נתגלו בעבודות תו� כדי תקופת הבדק /ונתהוו  .11.4
או בלתי /לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה ו, או סוג הנובעי�/או כל פג� אחר מכל מי� ו/ו

כתוצאה , או המפקח/או בהתא� להוראות המנהל ו/או שלא בהתא� למפרטי� ו/מדויקת ו
 כתוצאה מביצוע עבודה בלתי או/או בלתי מתאימי� ו/או לקויי� ו/משימוש בחומרי� פגומי� ו

חייב הקבל� ) "הפגמי�": להל� ביחד ולחוד(מיומנת ובי� מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמי� 
  .לתק� את הפגמי� על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו

ובתאו� ע� כל גור� אחר אשר , הפגמי� יעשה תו� התקופה שתקבע על ידי המנהלתיקו�  .11.5
  . מתו� מגמה לגרו� להפרעה מינימלית למשתמשי� בעבודותישתמש בעבודות
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או שתיקונ� עלול , או המנהל לתיקו�/לא ניתני� לדעת המזמי� ו, הפגמי� או חלק מה�א�  .11.6
או למשתמשי� /שיבושי� או נזקי� ניכרי� למזמי� ו, או המנהל/לדעת המזמי� ו, לגרו�

� ובסכ, חייב בתשלו� פיצויי� למזמי�יודיע על כ� המנהל לקבל� בכתב והקבל� יהיה , בעבודות
  .תחייב את הקבל�, אשר תהיה מנומקת, וקביעתו של האחרו�, שייקבע על ידי המנהל

 יער� פרטיכל על מצב העבודות נשוא תקופת ,תו� כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיללאחר  .11.7
, זה זהעל פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא מ� הצדדי� לחו) "פרטיכל הבדק": להל�(הבדק 

, והצדדי� מתחייבי� הדדית להופיע ולהיות מיוצגי� כדבעי לש� בדיקת ועריכת פרטיכל הבדק
  . כאמור ימי� מיו� מסירת ההזמנה30שלא לפני , בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי   .11.8
  .חוזההפרה יסודית של ה

  ליקויי� וחקירת סיבותיה� .12

או המפקח לדרוש מהקבל� לחקור אחר סיבות /רשאי� המנהל ו, ליקוי בעבודות בזמ� ביצוע�נתגלה 
החליט המנהל כי הליקוי אינו נית� לתיקו� יהיה הקבל� . הליקוי ולתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל

  .על ידי המנהלוזאת בשיעור שייקבע , חייב בתשלו� פיצויי� למזמי�
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   שכר החוזה –' פרק י
  שכר החוזה .13

ביצוע העבודות וקיו� כל התחייבויותיו של הקבל� על פי חוזה זה במלוא� ובמועד� עבור  .13.1
 'בנספח באת שכר החוזה הקבוע  ישל� המזמי� לקבל�, או מי מטעמו/ וולשביעות רצו� המזמי�

  . התנאי� המפורטי� בפרק זה להל�במועדי� ועל פי, שכר החוזה ישול� בשיעורי�. לחוזה זה

  :תשלו� שכר החוזה יהיו כדלקמ� .13.2

 .אישור� על ידי המנהליו� ממועד  60+ בתנאי שוט  חשבונות חלקיי� ישולמו  .13.2.1

 .  יו� ממועד אישורו על ידי המנהל60+ חשבו� סופי ישול� בתנאי שוט   .13.2.2

במלוא� ובמועד� י חוזה זה עבור כל מילוי התחייבויות הקבל� על פהחוזה הינו סופי ומוחלט שכר  .13.3
כלליות , מיוחדות, ת כל ההוצאותא, למע� הסר ספק, ת כולליאוה, לרבות בגי� עבודה וחומרי�(

ביצוע העבודות הכרוכות ב, מכל מי� וסוג שה�, )או היטלי�/אגרות ו, לרבות מסי� (ואחרות
והכל אלא , )הלרבות החוז(מסמכי המכרז בהתא� להוראות המציע ובביצוע יתר התחייבויות 
בכפו  לאמור בחוזה על נספחיו והקבל� לא יהיה זכאי לשו� תוספות  ו,א� צוי� אחרת בחוזה זה

או סוג שהוא למעט הפרשי הצמדה ותשלו� בגי� שינויי� בהתא� להוראות החוזה על /מכל מי� ו
  .כל נספחיו

בגי�  קבל�ול� ל ביחד ע� כל תשלו� שישמזמי�ידי ה#ישול� על, חוזהמ החל בגי� שכר ה"המע .13.4
  .קבל�כנגד קבלת חשבונית מס כדי� מה, שכר החוזה

במפרטי� ובלוח מחירי היחידות הינו , על הצדדי� כי כמויות ומידות המופיעות בתכניותמוסכ�  .13.5
כי חישוב סופי , מובהר ומוסכ� בזאת. לצורכי נוחות בלבד ולא יחייבו לעניי� חישוב שכר החוזה

 במדידה סופית של 'בנספח בכפלת מחירי היחידה הנקובי� של שכר החוזה ייעשה על פי ה
  .לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה, העבודות

  מדידות .14

אינ� אלא אומד� בלבד של הכמויות ואי� ,  לחוזה זה'נספח בהנקובות בכתב הכמויות הכמויות  .14.1
  .ככמויות שעל הקבל� לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה, לראות� בהכרח

בהתא� לאמור בסעי  , על סמ� מדידות, מנהלהי "שיבוצעו למעשה לפי החוזה ייקבעו עכמויות ה .14.2
לצידה של . מנהל תיחשב כמדידה המחייבת את המזמי�הרק מדידה שבצידה חתימת . לעיל 13.5 

מובהר בזאת כי חריגות . 'נספח ביות כל מדידה יירשמו תאור הפריט ומספר הסעי  בכתב הכמו
תבוצענה רק באישור מראש ובכתב על ,  לחוזה זה'נספח במהכמויות המפורטות בכתב הכמויות 

  .מנהלהידי 

מנהל הודעה מראש לקבל� על ה יית� , כול� או מקצת�,את העבודותולמדוד בואו לבדוק לפני  .14.3
להיות נוכח במועד הנקוב לצור� זה הקבל� מתחייב . כוונתו לעשות וכ� על המועד הרצוי לו

לבצע את המדידות והבדיקות הדרושות וכ� לספק את כוח האד� , ולעזור למנהל או למי מטעמו
 את כל הפרטי� נהלוהציוד הדרושי� לביצוע כל המדידות על חשבונו של הקבל� ולהמציא למ

�  . הדרושי� בקשר לכ

14.4.  �, "לביצוע"מנהל בחותמת השרות על ידי כלל ישמשו בסיס למדידה תכניות העבודה המאובדר
. על גבי התכניות או ביומ� העבודהאו המפקח /ומנהל הבתוספת השינויי� המאושרי� על ידי 

או / ומנהלהבוצעה עבודה כלשהי במידות קטנות מאשר בתכניות ואושרה בדיעבד על ידי 
י במידות אחרות בוצעה עבודה כלשה. תימדד לצור� תשלו� רק הכמות שבוצעה בפועל, המפקח

 לא תימדדנה לצור� תשלו� הכמויות –או המפקח /ומנהל המאשר בתכנית שאושרה על ידי 
האמור בסעי  קט� זה אינו בא לגרוע מכל זכות אחרת שבידי המזמי� . העודפות על המתוכננות

  .אלא להוסי  עליה בלבד, לפי חוזה זה

ו לבי� הכמויות שבוצעו בפועל אזי מנהל יגלה סטיות גדולות בי� הכמויות שהוגשהשבמקרה  .14.5
  .מנהל לדרוש מהקבל� לערו� את כתב הכמויות מחדשהרשאי 

, או מי מטעמו, מנהלהרשאי , נכח הקבל� במועד שנקבע כאמור לצור� ביצוע בדיקת המדידותלא  .14.6
לבצע את הבדיקות המדידות בהעדר� ויראו את המדידות כמדידותיה� הנכונות של הכמויות 

  .א רשאי לערער אליה�והקבל� לא יה

 ימי� על כל כמות שנמדדה 7 הקבל� בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תו� נכח .14.7
אי� , כאמור, מדידה שבוצעה מחדש. מנהל יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדשהו

  .מערערי� עליה
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 'מחירי� הנקובי� בכתב הכמויות נספח ב .15

יישארו קבועי� והקבל� לא יהיה זכאי לכל תוספת  ,'נספח בהנקובי� בכתב הכמויות המחירי�  .15.1
תשלו� תוספת , הוצאות ייצור, עליה בשערי מטבעות חו/, עליה� כתוצאה מעליית שכר עבודה

 או מכל סיבה אחרת שלא פורטה לעיל/עליה במסי� והיטלי� ועליה במחירי חומרי� ו, יוקר
 . להל�20 למעט הפרשי הצמדה כאמור בסעי  

לרבות אלו ,  ככוללי� את כל ההוצאות'נספח באת מחירי היחידות שבכתב הכמויות רואי�  .15.2
הנובעות מאחריות הקבל� וכ� את כל הסיכוני� אשר עלולי� להיגר� לקבל� עד לגמר העבודה וכ� 

  .במש� תקופת הבדק ומסירת העבודה

 סי� ג� סיכוני איחור או הפרעות העלולי� לקרות מסיבה כלשהיל כוללי� ומכ"הנהמחירי� 
  .במהל� ביצוע העבודות על ידי הקבל�) להוציא מקרי� של כוח עליו�(

כוללי� המחירי� בכתב , בזאת בי� הצדדי� כי א� לא נאמר במפורש אחרת בחוזה זהמוצהר  .15.3
בות כל המיסי� והאגרות לר, החומרי� וחומרי העזר להרכבה,  את כל העבודה'נספח בהכמויות 

ואת ) ושיהיו קיימי� במהל� ביצוע העבודה, הקיימי� ביו� חתימת חוזה זה(מכל סוג שהוא 
הוצאות הסעת פועלי� , ל מכל סוג שהוא"הוצאות אש, כל העבודה, הפיגומי�, ההובלות, הציוד

ומי� לרבות תיא, וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלי� ביצוע העבודות לפי הוראות חוזה זה
  .למעט מס ער� מוס , הנדרשי� מול צדדי� שלישיי�

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי   .15.4
  .הפרה יסודית של החוזה

י כולל את כל הוצאות הקבל� לרבות הוצאות 'מחיר עבודות רג. י תימדד לפי שעות'רגעבודות  .15.5
התבקש הקבל� להביא חומרי� מיוחדי� לאתר שאינ� . תקורה ורווח, ניהול העבודה, כלליות

.  רווח והוצאות12%בצירו  ) עלות(יקבל הקבל� את תמורת� , 'נספח במפורטי� בכתב הכמויות 
   .י רק במקרה שלא נית� להעריכ�'בעקרו� ישול� עבור עבודות לפי רג

  עבודות שלא תמדדנה ולא ישול� עבור� בנפרד .16

לא ישול� בעד� , העבודות המפורטות להל� או דוגמת� לא תימדדנה, ל מקו� אחר בחוזהלאמור בכבנוס  
תשלו� נוס  כלשהו ורואי� אות� ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבל� למרות שאינ� 

  :מפורטות
  .י הרשויות"פסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר עפינוי  .16.1

חברת , מכבי אש, העירייה, משרדי הממשלה העבודות הקבל� ע� כל הרשויות בכלל זתיאו�  .16.2
  .'חשמל וכד

  .כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכותקיו�  .16.3

  .במידה ויהיה צור� בכ�, לרבות לשאיבת מי� בשעת הצפה, ניקוז ארעיסידורי  .16.4

  .זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה וסביב לואמצעי  .16.5

  .ערי� כולל העברת� ופירוק� בגמר העבודותגדרות ושהתקנת  .16.6

  .שמירה על שלמות גידור ותאורה, שמירת עבודות וציוד הקבל� באתר הבניההוצאות  .16.7

ומשרד  ,משרדי הקבל�, מחסני�, סידורי נוחיות לעובדי�, אחזקה ונקיו� מבני עזר, הקמה .16.8
המתקני� , לרבות הריהוט, לעיל .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאההמפקח כמפורט בסעי  

  . לרבות פירוק המבני� והמתקני� בתו� הביצוע, והציוד בה� ואחזקת� השוטפת

  .פירוק וחידוש סימו� בא� יידרש, סימו�, מדידה .16.9

לרבות התקנת , העבודותחשמל וטלפו� באתר , אחזקה וצריכת מי�, הפעלה, התקנההוצאות  .16.10
  .מוני� ופירוק� בתו� הביצוע

חישובי , חשבי כמויות לרבות הכנת חשבונות, מודד, מנהל עבודה, האתר לרבות מהנדסי� ניהול .16.11
, מערכת בקרת איכות, ניהול יומני עבודה, תכניות יצור ואישור� כנדרש, רשימות ברזל, כמויות

  .י המפקח"השתתפות בישיבות עבודה ע� המפקח והמתכנני� בתדירות שתקבע ע

, עדכונו וקבלת נתוני� ודיווחי� כנדרש, הרצתו במחשב, רטהכנת לוח הזמני� המפוהוצאות  .16.12
  .אחת לחודש

  .חומרי� וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרי� אחרי� במקומ�סילוק  .16.13
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או המשמשי� /ובכלל זה המוצרי� לסוגיה� וחומרי העזר הנכללי� בעבודה ו(החומרי� כל  .16.14
  .הפחת שלה� והמיסי� החלי� עליה�, )לביצועה

, העבודה וכוח האד� המקצועי והאחר הדרושי� לביצוע העבודה בהתא� לתנאי החוזה כל .16.15
או בכל /בפרקי� המתאימי� במפרטי� הטכניי� ו, לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות

  .מסמ� אחר ממסמכי המכרז

 פיגומי� וכל, מכונות, מכשירי�, כלי עבודה, מעלית, אמצעי הרמה, מנופי�, בציוד מכנישימוש  .16.16
  .פירוק� וסילוק� בתו� העבודות, לרבות אחזקת� באתר, ציוד אחר שנדרש באתר

ובכלל זה העמסת� , אל יעד� הסופי באתר' כלי העבודה וכו, הציוד, כל החומרי�הובלת  .16.17
  .אחסנת� ושמירה עליה� באתר וכ� הובלת העובדי� לאתר וממנו, ופריקת�

וכ� ', בטוח צד שלישי וכו, העובדי�, �המבני, העבודות, טוח של החומרי�יהגנה ובהוצאות  .16.18
ה� על , ה� על עבודות בביצוע, הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקי� אחרי� מכל סוג
  .כל שהוא' עבודות שכבר הושלמו א� טר� נמסרו וה� על עבודות שביצע צד ג

  .תשלומי בדיקות מעבדההוצאות  .16.19

  . או לאחריהדההעבותו� כדי ' שיפוצי� וכד, החלפות, תיקוני� .16.20

 .חיבורי מי� וחשמל וצריכת� .16.21

 .בחוזההכלולות בהסכ� זה לתקופת אחריות ובדק כמצוי� לתקינות העבודות אחריות  .16.22

העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השוני� א� לא נמצא לכ� סעי  מפורש בכתב כל  .16.23
  .הכמויות

 .רווח קבל� .16.24

 . לעיל3.8 עי  ביצוע ואספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בס .16.25

זה נקיו�  החזרת המצב לקדמותו באתר העבודה כפי שרשו� ומתועד בפרוטוקול המסירה ובכלל .16.26
  .)דשאהתאורה וההשקייה ה,הצמחיה (הגינה מסביב למבנההמבנה וסביבתו ושיקו� 

לבד ואי� היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצור� הדגמות במובהר 
ל את כל "על הקבל� לקחת בחשבו� בנוס  לנ. הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה

. בי� א� ה� מצורפי� לו ובי� א� לאו, הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאי� המפורטי� בכל מסמכי החוזה
ו ככוללי� בתוכ� את כל ההוצאות הנובעות מדרישות מחירי היחידה המפורטי� בכתב הכמויות יחשב

החוזה על כל מסמכיו ולא ישול� לקבל� סכו� נוס  עבור מילוי התנאי� השוני� המוזכרי� במסמכי� 
  .השוני� של החוזה

  עבודה ביומית .17

 תהיה לפי שעות הביצוע ,שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומיתמדידת 
כפי שנרשמו ביומ� העבודה ואשרו על ידי המפקח ויראו את המחיר כתמורה הולמת ג� בגי� כל , בפועל

ההסעות לאתר , ב"הביטוח וכיו,  ובכלל זה תשלומי המיסי�,ההטבות הסוציאליות ושאר תשלומי החובה
 ניהול, כלי העבודה, מכשור וחומרי�/ ציוד/ הובלת כלי עבודה , ל"האש, זמני הנסיעה, העבודות וממנו

 הוצאות ,הוצאות המימו�, רווח הקבל�, ההוצאות הכלליות, שכר עבודה למנהלי� ויועצי�, העבודה
  .ב"האחרות של הקבל� וכיו

  חשבונות חלקיי� .18

 חשבונות חלקיי� על סמ� פרויקט יהיה הקבל� רשאי להגיש למנהל ה,חשבו� שכר החוזהעל  .18.1
חירי היחידות הנקובי� בכתב הכמויות שלבי עבודה או חלקי שלבי עבודה גמורי� ועל בסיס מ

  . לחוזה זה'נספח ב

בפורמט אלקטרוני באמצעות תכנת בצורה מצטברת חלקיי� וחשבו� סופי יוכנו חשבונות  .18.2
את החשבונות החלקיי� והחשבו� הסופי יש ). "התכנה": להל�(על פי החלטת המזמי� בינארית 

. מנהלהשר תמסר לקבל� על ידי לשלוח ישירות מתפריט התכנה לכתובת דואר אלקטרוני א
העתקי� יחד ע� ) 3(בנוס  יגיש הקבל� למנהל את חשבונות החלקיי� והחשבו� הסופי בשלושה 

  .דיסקט

חישובי הכמויות וההסברי� , התכניות, יצר  לכל חשבו� ביניי� את כל דפי המדידותהקבל�  .18.3
  .הנדרשי� לצור� בדיקת אותו חשבו�
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החשבונות . עבור אותו חודש קלנדרי,  לכל חודש קלנדרי20 #עד היוגשו על ידי הקבל� החשבונות  .18.4
, המזמי�. יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלנדרי שבגינו הוגש החשבו�

  .יתקנ� במידת הצור� ויאשר�, יבדוק את החשבונות, פרויקטבאמצעות מנהל ה

18.5.  �ינכה המזמי� כל , ו� החלקילתשלו� בגי� החשב, פרויקטהסכו� שיאושר על ידי מנהל המתו
) 5%(וכ� דמי עכבו� בס� חמישה אחוז , ככל שניתנה, לרבות מקדמה, סכו� המגיע לו מהקבל�

  .)"דמי עכבו�" –להל� (מכל סכו� שיאושר לתשלו� 

 בחודש עלולה לגרו� לדחיית 20 #  עד לתארי� הפרויקטהגשת החשבו� על ידי הקבל� למנהל האי  .18.6
  .ספת תשלו� בגי� כ� לקבל�ללא כל תו, מועד התשלו�

  חשבו� סופי .19

י המזמי� " ע� לפי החוזה וקבלתותי הקבל� רק לאחר סיו� כל העבוד"הסופי יוגש עהחשבו�  .19.1
 ולרבות הגשת התוכניות כמפורט  והמזמי�המנהלי "לרבות ביצוע כל התיקוני� שיידרשו ע(

חשבו� הסופי יפרט הקבל� את הסכו� המגיע לו בגי� השלמת העבודות בניכוי כל ב).  10.1 בסעי  
, יצר  הקבל� לחשבו� הסופי את כל דפי המדידות, בנוס . התשלומי� ששולמו לו על חשבו�

תכניות העדות וכל מסמ� או אישור נוס  שעל הקבל� להגיש , ריכוזי היומני�, חישובי הכמויות
אשר יבדוק את , פרויקטבאמצעות מנהל ה, פי ייבדק על ידי המזמי�החשבו� הסו. לפי חוזה זה

 כל פרויקטי הקבל� למנהל ה"יתקנו במידת הצור� ויאשרו ובתנאי שהוגשו ע, החשבו� הסופי
  .המסמכי� כאמור לעיל לשביעות רצונו

יופחתו כל הסכומי� שהמזמי� , פרויקטי מנהל ה"החשבו� הסופי שיאושר לתשלו� עמסכו�  .19.2
מקור ! שגיאהלרבות הניכוי האמור בסעי  , או על פי הדי�/על פי חוזה זה ו, הפחית�זכאי ל

בתוספת דמי העכבו� בניכוי כל סכו� שהופחת , א� תיוותר כזו, היתרה.  להל�.ההפניה לא נמצא
 ובתנאי 'טנספח שהקבל� יחתו� על הצהרת ביטול תביעות בנוסח , תשול� לקבל� בתנאי, .מה�
  .שהקבל� ימסור למזמי� קוד� לביצוע התשלו� את ערבות האחריות, נוס 

יתברר כי הקבל� קיבל על חשבו� שכר החוזה סכומי� העולי� על הסכו� שיגיע לו על פי א�  .19.3
כל סכו� ששול� לו , ישיב הקבל� למזמי�, פרויקטי מנהל ה"כפי שזה יאושר ע, החשבו� הסופי

  .שי הצמדה למדד הבנייהבצירו  הפר, כאמור, ביתר

  תנודות במחירי� .20

יתווספו , או נספחיו/התשלומי� האמורי� להשתל� מצד אחד למשנהו על פי חוזה זה ולכל  .20.1
  .אלא א� כ� נאמר במפורש אחרת, הפרשי הצמדה

או הפרשי /שו� תנודות ו, 'בנספח בבזאת כי פרט להפרשי ההצמדה ולאמור במפורש מוסכ�  .20.2
או בהיטלי� על ביצוע /או באגרות ו/או במיסי� ו/במחירי חומרי� ואו /הצמדה בשכר עבודה ו

או ישפיעו /או הציוד אשר הקבל� חייב לספק על פי החוזה לא ישנו ו/או על החומרי� ו/העבודות ו
למע� הסר ספק מוצהר ומוסכ� בזאת כי יראו את שכר החוזה ככולל את כל . על שכר החוזה

,  החובה החלי� על ביצוע העבודות ולרבות על החומרי�האגרות ותשלומי, ההיטלי�, המיסי�
כל שינוי בשיעור . או לצור� ביצוע�/הציוד והמתקני� אשר הקבל� חייב לספק במסגרתו ו

אגרות או תשלומי חובה , או הטלת מיסי�/האגרות ותשלומי החובה ו, ההיטלי�, המיסי�
  .וש כל תשלו� נוס  בגינ�נוספי� לא ישפיעו על שכר החוזה והקבל� לא יהיה רשאי לדר

 פרט ,נגר� עיכוב על ידי הקבל� בביצוע העבודות, לגרוע מהוראות חוזה זה על נספחיומבלי  .20.3
לא יהיה הקבל� זכאי , למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה לביצוע לפי הוראות החוזה

  .להפרשי הצמדה כלשה� מעבר לתקופת הביצוע שנקבעה בחוזה

או המפורט מבלי שעיכוב /עיכוב על ידי הקבל� בביצוע העבודות על פי לוח הזמני� הכללי ונגר� 
ישולמו הפרשי הצמדה רק עד לתקופה שנקבעה בלוח הזמני� , זה אושר בכתב על ידי המנהל

כאמור לביצוע אותו חלק מהעבודות בגינו מבקש הקבל� תשלו� ולא עד למועד ביצוע אותו חלק 
  .מהעבודות בפועל
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    בטחונות–' פרק יא
  ערבות ביצוע .21

ימציא הקבל� , מילוי כל התחייבויות הקבל� לפי הוראות החוזה במלוא� ובמועד�להבטחת  .21.1
של אחד הבנקי� המסחריי� הגדולי� , ערבות בנקאית צמודה, למזמי� במעמד חתימת החוזה

ערבות ": להל� ('זבנספח בתנאי� ובנוסח הקבועי� , אוטונומית ובלתי מותנית, בישראל
  .המצאת הערבות הינה תנאי לחתימת חוזה זה). "הביצוע

ביצוע בגי� ,  מהצעתו של הקבל� במכרז10% # בשקלי� השווה לבס� תהיה הביצוע ערבות  .21.2
 .מ"לא כולל מע,  המבני� נשואי המכרזשניהעבודות לגבי 

 . הביצוע תהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורי�ערבות  .21.3

למש� כל תקופת ביצוע העבודות , החל ממועד חתימת חוזה זהק  הביצוע תהא בתוערבות  .21.4
, עד לסילוק הסופי של שכר החוזה ולקבלת תעודת השלמה ובכפו  לכ� שעד לאותו מועד, בפועל

  . כהגדרתה להל�אחריותימציא הקבל� למזמי� את ערבות ה

ערבות הביצוע כתבי הארכה של , מתחייב הקבל� להמציא למזמי� מדי פע� בפע�, הצור�במקרה  .21.5
וכ� מתחייב הקבל� להגדיל את . כ� שזו תהיה בתוק  למש� כל תקופת בצוע העבודות בפועל

סכו� ערבות הביצוע מיד ע� קבלת דרישת המזמי� או המנהל וזאת בכל מקרה בו היק  החוזה 
לרבות במקרה והיק  , יגדל מעבר לסכו� אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכו� ערבות הביצוע

  . ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויי�החוזה

או בהגדלת /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/ההוצאות הקשורות במת� ערבות הביצוע וכל  .21.6
  .יחולו על הקבל� וישולמו על ידו, היקפה לפי העניי�

או במימושה על ידי המזמי� כדי לגרוע מחיוביו של הקבל� כלפי /ו ל"במת� ערבות הביצוע הנאי�  .21.7
או בכדי לגרוע מזכויות המזמי� לתבוע כל סעד /או על פי הוראות כל די� ו/המזמי� על פי החוזה ו

  .או על פי כל די�/או שיגיע לו על פי החוזה ו/המגיע ו

חייב הקבל� להמציא מיד למזמי� ערבות ביצוע , של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקהבמקרה  .21.8
  .לרבות סכו� ערבות הביצוע, שמומשהלתקופה ובתנאי� הזהי� לערבות , חדשה

או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבל� על פי החוזה /או פיצוי ו/זכאי לגבות מהקבל� כל תשלו� והמזמי�  .21.9
  .על ידי מימוש ערבות הביצוע, או על פי כל די�/ו

יהא המזמי� רשאי מבלי , במקרה והקבל� יפר תנאי מתנאי החוזה, לגרוע מכלליות האמורמבלי  .21.10
לחלט את סכו� ערבות , או הוראות כל די�/או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה ו/לגרוע ו

  .לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שהקבל� יוכל להתנגד לחילוט האמור, הביצוע כולו או חלקו

יקבע המזמי� על פי שיקול דעתו , בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמי�מובהר  .21.11
 .פת הסכומי�הבלעדי את סדר זקי

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי   .21.12
  .הפרה יסודית של החוזה

  ערבות לתקופת האחריות .22

כהגדרתה , במש� תקופת הבדק, מילוי כל התחייבויותיו של הקבל� במלואו ובמועד�להבטחת  .22.1
של , קופת האחריות ערבות בנקאית צמודהימציא הקבל� למזמי� ולפקודתו בתחילת ת, לעיל

אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאי� הקבועי� , אחד הבנקי� המסחריי� הגדולי� בישראל
  )."ערבות האחריות": להל�(שני�  )3(לתקופה של שלוש  'חבנספח 

 מסכו� החשבו� הסופי שאושר לקבל� 5% # ה בס� בשקלי� השווה לערבות האחריות יהיסכו�  .22.2
סכו� ערבות האחריות יהיה , למע� הסר ספק. מ"לא כולל מע, � ביצוע העבודות על פי חוזה זהבגי

א  ,  המבני� על פי חוזה זהשניבגי� ביצוע העבודות לגבי שאושר  הכוללהסכו�  מ� 5%בשיעור 
 .א� יאושרו לקבל� שני חשבונות סופיי� נפרדי� בגי� ביצוע העבודות

בתנאי שיתמלאו כל , חזיר המזמי� לקבל� את ערבות הביצועי, המצאת ערבות האחריותכנגד  .22.3
  :התנאי� שלהל�

  ;קיבל תעודת השלמההקבל�  .22.3.1

  .'טכנספח ב "המציא למזמי� הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצהקבל�  .22.3.2

האחריות תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורי� ויחולו לגביה כל ההוראות ערבות  .22.4
  .בשינויי� המחויבי�,  לעיל21.10  # 21.4 המפורטות בסעיפי� 
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יקבע המזמי� על פי שיקול דעתו , בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמי�מובהר  .22.5
 .הבלעדי את סדר זקיפת הסכומי�

כהגדרתה , במש� תקופת הבדק, יותיו של הקבל� במלואו ובמועד�מילוי כל התחייבולהבטחת  .22.6
ימציא הקבל� למזמי� ולפקודתו בתחילת תקופת , בכל הנוגע לעבודות האיטו� בלבד, לעיל

, של אחד הבנקי� המסחריי� הגדולי� בישראל,  נוספתהאחריות ערבות בנקאית צמודה
שני�  )10(עשר לתקופה של  'חח בנספאוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאי� הקבועי� 

  )." לעניי� האיטו�ערבות האחריות": להל�(

  . מער� עבודות האיטו�10% #לעניי� האיטו� יהיה בסכו� השווה ל ערבות האחריות סכו� 
 .האיטו� בשינויי� המחוייבי� יחולו על ערבות האחריות לעניי� 22.5  # ו22.4 סעיפי� 

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי   .22.7
  .הפרה יסודית של החוזה
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    נזיקי� וביטוח–' פרק יב
  ו לאתר העבודות ולתכולת, הקבל� לנזק לעבודותאחריות  .23

קבל� אחראי לשמירה ולשלמות יהא ה, תחילת ביצוע העבודות ועד מת� תעודת השלמהמיו�  .23.1
לרבות כל ציוד וחומרי� שהובאו לאתר העבודות למטרת ביצוע , העבודות באתר העבודות

בכל מקרה של נזק לעבודות . לרבות המבני� הארעיי� שהוקמו באתר והשגחה עליה�, העבודות
בונו  מסיבה כלשהי יהא על הקבל� לתק� את הנזק על חשפרויקטאו ל/או לאתר העבודות ו/ו

בהקד� האפשרי ולהביא לידי כ� שע� השלמת� תהיינה העבודות מתאימות בכל פרטיה� 
  .להוראות החוזה ונספחיו

תחולנה ג� על כל נזק שיגר� על ידי הקבל� תו� כדי ביצוע עבודות , לעיל 23.1 הוראות סעי   .23.2
  .בדקתיקו� ובדק על ידו בתקופת ה

  נזיקי� לגו% או לרכוש .23.3

או /או תאונה מכל מי� ו/או חבלה ו/או אובד� ו/הוא האחראי הבלעדי לכל נזק והקבל�  .23.3.1
או לכל /ו, או גו  שה�/או רכוש אשר יגרמו לכל אד� ו/סוג שהוא לרבות נזק גו  ו

או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי /או לקבלני המשנה ו/רשות עירונית או ממשלתית ו
או לרכוש� של /או לכל צד שלישי אחר ו/או מחו/ לאתר העבודות ו/בודות ובאתר הע

או על ידי /או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבל� ו/כל אחד מאלה כתוצאה ישירה ו
או כתוצאה מכל /או המועסקי� על ידו ו/או קבלני המשנה ו/או שלוחיו ו/עובדיו ו

או קבלני המשנה /או שלוחיו ו/דיו ואו עוב/עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבל� ו
  .בי� בתקופת ביצוע העבודות ובי� בתקופת הבדק, שלו

או הוצאה אחרת מסוג כל /או תשלו� ו/או פיצוי ו/ישא בתשלו� כל קנס והקבל�  .23.3.2
כ� יהיה . או כתוצאה מה�/או מחדל כאמור ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/שהוא שיוטלו ו

 שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקי� הקבל� אחראי לכל נזק אחר במידה
או לכל צד שלישי /למזמי� ו או לפי כל די� אחר לנזקי� שייגרמו כאמור/ו) נוסח חדש(

  .במהל� ביצוע העבודות וביצוע תיקוני� בתקופת הבדק

  נזיקי� לעובדי� .23.4

בשרותו או הנמצאי� /או המועסקי� על ידו ו/אחראי לשלומ� ולביטחונ� של כל עובדיו והקבל� 
או לכל אד� /או שיגיעו על פי כל די� לכל עובד ו/ומתחייב לשל� כל דמי נזק או פיצוי המגיעי� ו

או תאונה /או אובד� ו/כתוצאה מכל נזק ו, לרבות קבלני משנה ועובדיה�, אחר הנמצא בשרותו
  .או במהל� ביצוע התיקוני� בתקופת הבדק/או חבלה כל שה� במהל� ביצוע העבודות ו/ו

  י� לרכוש ציבורינזק .23.5

, תיעול, ביוב, רשת מי�, שביל, דר� מדרכה, או קלקול שייגר� לכביש/הקבל� אחראי לכל נזק ו
או תת /טלפו� וצינורות להעברת דלק או מובילי� אחרי� על קרקעיי� ו, כבלי� ותקשורת, חשמל

י ובי� שהיו או הקלקול נגרמו באקרא/בי� שהנזק ו, תו� כדי ביצוע העבודות, ב"קרקעיי� וכיוצ
או הקלקול כאמור על /הקבל� יתק� את הנזקי� ו. מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות

באופ� יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אד� או רשות המוסמכי� לפקח , חשבונו
או בעל התשתית הרלוונטי לאפשר לקבל� / סרבה העירייה ו.על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור

  .ישא הקבל� בהוצאות התיקו�, או הקלקול בעצמו/ק� את הנזקי� ולת

  

  פיצוי ושיפוי על ידי הקבל� .23.6

, מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעי� הדרושי� כדי למנוע את הנזקי�הקבל�  .23.6.1
  .פי כל די�#או על/החבלות והתאונות אשר הקבל� אחראי לה� על פי החוזה ו, האובד�

או /או עובדיה� ו/או המפקח ו/ואו המנהל /וזמי� מתחייב לבוא בנעלי המהקבל�  .23.6.2
בגי� נזקי� שהקבל� אחראי לה� על פי הוראות , או לחוד/א� יתבעו ביחד ו, שלוחיה�
מיד , המזמי� מתחייב להודיע לקבל� על כל תביעה כאמור. או הוראות כל די�/החוזה ו

  .ולאפשר לקבל� להתגונ�, ע� קבלת הודעה בגינה
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את המזמי� , באופ� מלא ומיד ע� קבלת דרישה בכתב, ת ולפצותמתחייב לשפוהקבל�  .23.6.3
, בגי� כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, או שלוחיה�/או עובדיה� ו/או המפקח ו/ו

, בלי יוצא מ� הכלל, על ידי כל אד�, א� ומיד כאשר תוגש, מכל עילה שהיא שתוגש
בגי� כל , � ושולחיה�שלוחיה, או כנגד כל מי מעובדיה�/או נגד מי מה� ו/נגד� ו
ט "לרבות שכ, הדי� או על פי/חבלה או נזק לה� אחראי הקבל� על פי חוזה זה ו, תאונה

או בכל סכו� אשר ייפסק בפסק /ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמי� במלוא� ו"עו
, אשר הקבל� אחראי לה� ובתנאי, או לחובת מי מה� בקשר לנזקי�/די� לחובת� ו

ונת� , על המקרי� המנויי� מעלה, מיד ע� קבלת הודעה על כ�, קבל�שהמזמי� הודיע ל
' או נשלחה אליו הודעת צד ג, לקבל� הזדמנות להתגונ� כנגד� וכנגד בתביעה כאמור

  .באותה תביעה

א� כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה כלשהי של הקבל� , לגרוע מהאמור לעילמבלי  .23.6.4
צו מאת בית ,  או המפקח/ואו המנהל /והמזמי� יוצא כנגד , או לכל די�/בניגוד לחוזה ו

על כל נזק בי� ישיר ובי� עקי  , ל"יהיה הקבל� אחראי לפצות את הגורמי� הנ, משפט
לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכי� , מבלי לגרוע מחובתו של הקבל�, וזאת

להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את , הדרושי�
  .ל"או בגי� כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ, ל"הקבל� בגי� הצו הנ

או /יהיה המזמי� רשאי לתק� בעצמו ו, לגרוע מהתחייבויות הקבל� בחוזה זהמבלי  .23.6.5
את הנזקי� שהקבל� אחראי לתקנ� לפי הוראות פרק זה על חשבו� , באמצעות אחרי�

 ובלבד 15%בתוספת של , � הכרוכי� בכ�הקבל� והקבל� ישא בכל ההוצאות והתשלומי
 ימי� ממועד 10על הנזקי� והקבל� לא תיק� נזקי� אלו תו� , שהמזמי� הודיע לקבל�

  .קבלת הודעת המזמי� והכל בכפו  להוראות חוזה זה

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי   .23.7
  .הפרה יסודית של החוזה

 ביטוח  .24

ומבלי שהמזמי� נוטל על עצמו אחריות , מבלי לגרוע מאחריות הקבל� לפי חוזה זה או לפי כל די� .24.1
 על פי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות ביטוחמצהיר המזמי� כי הוא יערו� , כלשהי כלפי הקבל�

י� מכוחו או על הבא/על מנת להג� על עצמו ו") ביטוח העבודות הקבלניות: "להל� (כמפורט להל� 
המכוסה בביטוח העבודות " : נזק"בסעי  זה (נזק , או על הקבלני� האחרי� מפי אובד�/ו

או הנובעי� מביצוע העבודות נשוא /או אחריות הקשורי� ו/ו)  למעט נזק תוצאתי–הקבלניות 
גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולי� , סייגי�, חוזה זה בכפו  לתנאי�

  : על פי פרקי הביטוח המפורטי� להל� , ת הביטוחבפוליסו

   נזק לרכוש–' פרק א .24.1.1

לציוד קל , לחומרי�, ביטוח כנגד אובד� או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי שיגר� לעבודות
הנמצאי� באתר ביצוע , )של המזמי� בלבד(לבנייה ולמבני� ארעיי� , )של המזמי� בלבד(

  .העבודות במש� ובתקופת ביצוע העבודות
  

   אחריות כלפי צד שלישי#' פרק ב .24.1.2

או נזק /או אובד� ו/בגי� נזקי גו  ו, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי פקודת הנזיקי�
 �לרכוש כתוצאה מאירוע בלתי צפוי ובלתי מכוו� שנגרמו באתר ביצוע העבודות במש

  .תקופת ביצוע העבודות ועקב ביצוע�
 

   חבות מעבידי�–' פרק ג .24.1.3

או קבלני משנה על פי /או חבות הקבל� ו/בידי� לכיסוי חבות המזמי� וביטוח חבות מע
פקודת הנזיקי� בגי� כל העובדי� המועסקי� על יד� כחוק בביצוע העבודות נשוא הסכ� 

או מחלה מקצועית העלולי� /או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/זה בגי� מקרה מוות ו
�אחריות .  תקופת ביצוע העבודותלהיגר� תו� כדי ועקב ביצוע העבודות באתר ובמש

כ לתקופת "לאירוע ובסה, לעובד $ 5,000,000המבטח בגי� ביטוח זה לא תפחת מס� של 
  .הביטוח

 

בכפו  ,  לעיל24.1 מוסכ� בזה כי הקבל� ייכלל כמבוטח נוס  על פי הפוליסה המתוארת בסעי   .24.2
או /בויותיו בי� א� נשוא חוזה זה ובי� א� על פי כל הוראה אחרת בפוליסות ולמילוי כל התחיי

 .על פי כל התחייבות אחרת
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, )נזק לרכוש (24.1.1 בקרות מקרה ביטוח המבוטח על פי פרק , מוסכ� בזאת כי תגמולי ביטוח .24.3
או למי שיורה המזמי� אחרת /ישולמו למזמי� בלבד ו, ילבא� יגיעו על פי הפוליסה המתוארת לע

אול� בכל מקרה מוסכ� כי כספי� כלשה� שיתקבלו מאת החברה המבטחת על פי , בכתב
או לתיקו� העבודות והמזמי� יעביר לקבל� את תגמולי הביטוח /ישמשו לקימו� ו, פוליסה זו

. או תיקו� הנזק לעבודות/מו� ווזאת עד לגובה הסכו� שיידרש לקי, כאמור, שהתקבלו מהמבטח
יהיה שיי� , מעבר לסכו� שיידרש לתיקו� הנזק דלעיל, כל סכו� שיתקבל בגי� תגמולי הביטוח

  . למזמי�

לא היה די בתגמולי הביטוח שהתקבלו לש� פיצוי כל המבוטחי� בפוליסת ביטוח העבודות 
או /לנזקי� בה� נשא ו, ת�ככל שני, יחולקו התגמולי� על ידי המזמי� באופ� יחסי, הקבלניות

  . בהתא� לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפקח, לה� אחראי כל מבוטח

כמו ג� גורמי� (ש� המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול מלבד המזמי� ג� את הקבל�  .24.4
הקבל� מתחייב לשאת במלוא דמי הביטוח ויתר התשלומי� ) אחרי� שיועסקו על ידי המזמי�

דרשו לצור� עריכת הביטוחי� דלעיל והוא מתחייב לשל� למזמי� סכו� המהווה מכל סוג שיי
מבלי לפגוע מכלליות .  משווי העבודות אות� מבצע הקבל� עבור המזמי� על פי חוזה זה0.75%

  . מכל חשבו� המגיע לקבל� על פי חוזה זה0.75%המזמי� יקזז , האמור לעיל

עור השיפוי שיידרש מאת הקבל� מעבר לשיעור המזמי� שומר לעצמו את הזכות להגדיל את שי
מבלי . באופ� יחסי לשינויי� העשויי� לחול בגובה הפרמיה שתשול� על ידי המזמי�, האמור

מוסכ� בזאת כי במקרה בו הוגדלו דמי הביטוח בגי� הפוליסה כתוצאה , לגרוע מכלליות האמור
או /עקב מעשה ו, ט של המפקח על פי שיקול דעתו המוחלהאשר היית, מתביעה שהוגשה על פיה

בנוס  לתשלו� דמי ההשתתפות , מחדל שהקבל� אחראי לו על פי חוזה זה או על פי הדי�
  .כאמור, בכל סכו� נוס  אשר יידרש על ידי חברת הביטוח לש� הגדלת עלות הביטוח, העצמית

 על פי יועבר אל הקבל� תמצית ביטוחי המזמי� בחתימת החברה המבטחת, לדרישת הקבל� בכתב .24.5
  ."תמצית ביטוחי המזמי�":  לחוזה זה להל� 1' בנספח יהנוסח המופיע 

. בא כתיאור כללי בלבד ואי� הוא מחייב את המזמי�,  לעיל24.1 תיאור הפוליסה כאמור בסעי   .24.6
מיד לאחר , משרדי המזמי�המזמי� יאפשר לקבל� לעיי� בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ב

קבלת דרישתו בכתב והקבל� מתחייב ללמוד את תוכ� פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות 
  . בקי בכל תנאיה לפני תחילת ביצוע העבודות

או דרישה /תביעה ו, מאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמי� טענה, הקבל� מצהיר .24.7
 .י�/או טיב המבטח/או היק  ביטוח העבודות הקבלניות ו/ ומכל מי� וסוג שהוא בקשר לתוכ�

ככל שהקבל� יהיה בדעה כי קיי� לגביו צור� להגדיל את היק  הביטוחי� או לערו� ביטוחי�  .24.8
מתחייב הקבל� לעשות ביטוחי� נוספי� אלו על , נוספי� בקשר ע� העבודות נשוא הסכ� זה

הקבל� . ודיע למזמי� על כוונתו לעשות כ�לאחר שה, חשבונו הוא לפני תחילת ביצוע העבודות
  . מתחייב להמציא למזמי� את הפוליסות הנוספות שהוצאו על ידו כמפורט לעיל

הקבל� מצהיר ומאשר בזה כי הוא ישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובי� בפוליסה בכל  .24.9
זמי� או על פי שיקול דעתו המוחלט של המ, הייתה, מקרה בו התביעה שהוגשה על פי הפוליסה

או שיש לקבל� חבות על פי ההסכ� /או מחדל שהקבל� אחראי לו ו/המפקח לרבות עקב מעשה ו
  . או חבות על פי די�/ו

כדי , כי אי� ולא יהיה בעריכת ביטוח העבודות הקבלניות על ידי המזמי�, מובהר בזאת במפורש .24.10
או בקשר /בגי� ו,  שהואמכל מי� וסוג, או אחריות/או מי מטעמה כל חבות ו/להטיל על המזמי� ו

קבלני משנה , לרבות עובדיו(או כלפי מי מטעמו /כלפי הקבל� ו, לביטוחי המזמי� המפורטי� לעיל
  . או תקפות�/היקפ� ו, לרבות בקשר לטיב�, )או בשמ�/וכל הבאי� מטעמ� ו

או האירועי� /מובהר כי ביטוח העבודות הקבלניות לא יכסה את הסיכוני� ו, להסרת כל ספק .24.11
 24.15 או מקרי הביטוח אשר על הקבל� לבטח� במסגרת ביטוחי הקבל� המפורטי� בסעי  /ו

 . להל�

לא יכלול הודעה כלשהי , הקבל� מתחייב כי בהתקשרותו ע� קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו .24.12
חת שתערו� את הפוליסה לביטוח בש� המזמי� או בש� המבט, בשמו(על פיה הוא מוותר 
שיפוי או שיבוב כלפי אות� קבלני� או פוטר אות� , על זכות חזרה) העבודות הקבלניות

האמור בסעי  זה מתייחס בי� היתר ומבלי לגרוע מכלליות . מאחריות� על פי די� או על פי הסכ�
או נותני שירותי� , )הנפה(קבלני הרמה , קבלני הובלה, קבלני מזו�, ג� לקבלני שמירה, האמור
  . יצרני� או ספקי� של ציוד וחומרי�, דומי�

מהווה תנאי לזכויות הקבל� והמזמי� על , הקבל� מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור .24.13
  . פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות והוא ישפה את המזמי� בגי� הפרת דרישה זו
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נויי� בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות או לבטלה המזמי� שומר לעצמו את הזכות לבצע שי .24.14
המזמי� יידע את הקבל� בגי� שינוי מהותי בפוליסה אשר הוצגה בפניו , ללא צור� באישור הקבל�

 . במשרדי המזמי� ואשר הקבל� עיי� בה

  
יו� מראש כי עליו לבטח את ) חמישה עשר (15המזמי� יהיה רשאי להורות לקבל� באתראה של 

� עצמאי ונפרד בפוליסה שתבוא כתחלי  לפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות ותכסה עצמו באופ
לא יידרש הקבל� , במקרה כזה") הביטוח העצמאי"להל� ( את הסיכוני� שבוטחו באותה פוליסה 

  . לעיל24.1 להעביר למזמי� את סכו� הניכוי האמור בסעי  
 

 :טוחי הקבל� בי .24.15

כי  מתחייב הקבל�, הסכ� זההאמור בפי  # או על/די� וכל פי #  עלקבל� הו שלמבלי לגרוע מאחריות .24.16
 המוקד� –או העמדת אתר העבודה לרשותו לצור� ביצוע העבודות /לפני תחילת ביצוע העבודות ו

קבלני על ש� , על שמו , על חשבונו הוא ולקיי�לרכוש,, משניה� ועד השלמת מלוא העבודות
את , עבודות נשוא הסכ� זההכל  של �למש� תוקפ,או מי מטעמו/המשנה ועל ש� המזמי� ו
מורשית כדי�  טוחיאצל חברת ב) "הקבל�ביטוחי " אשר יקראו להל� (הביטוחי� המפורטי� להל�

  .בישראל

  
י� או המזמ/ וקבלני משנהאו /קבלני� ואו /הקבל� ואת אחריות בי� היתר ג�  ו יכסי הקבל�טוחיב

יחידי : "להל�( עיריית תל אביבאו /ו) למעט אחריותו המקצועית(לרבות מפקח מטעמו 
   :המפורטי� להל�ויכלול את פרקי הבטוח , ")המבוטח

  ביטוח רכוש המזמי� 52.16.1
  

 כלי, לציוד המשמש את הקבל� לעבודתו, או נזק למבני� ארעיי�/ביטוח כנגד אובד� ו
המהווה חלק, וע העבודות על פי חוזה זהעבודה ולכל רכוש וציוד אחר המשמש לביצ  
ביטוח כל, ביטוח זה יכלול בי� היתר וללא כל הגבלה. נפרד מהעבודות המבוטחות  
מכשירי הרמה וכ� ביטוח סיכוני אש מורחב לרבות כיסוי, עגורני�, הסיכוני� למנופי�  
 ואינוציוד שהובא לאתר, פריצה ושוד של כלי עבודה, גניבה, רעידת אדמה, לנזקי טבע  
משרדי הקבל�, לרבות מבני� ארעיי�, מהווה חלק מסכו� הביטוח של הפרויקט  
  .'פיקוח וכו, משרדי תכנו�, שירותי� זמניי�, ותכולת�  
  

  ביטוח צד שלישי 52.16.2
  

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטחת את חבות הקבל� על פי די� בגי� פגיעה גופנית 
או /ח עקב וכתוצאה משימוש בכלי רכב ולרכוש שייגרמו במש� תקופת הביטו או נזק/ו

לרבות , או ציוד אחר המשמש אותו בביצוע העבודות נשוא הסכ� זה/הנדסיי� ו  כלי�
הנגרמי� עקב השימוש בכלי רכב ושאינה  הקבל� כלפי צד שלישי בגי� נזקי גו   אחריות
 $ 150,000 גבול האחריות להרחבה זו לא יפחת מס� של. ד"על פי חוק הפלת  מכוסה
  .ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית  למקרה

  

  ביטוח חובה 52.16.3
  

ביטוח חובה לנזקי גו  כנדרש על פי די� בגי� פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב
  .כהגדרתו בחוק  

 

  ביטוח חבות המוצר 52.16.4
  

או דרישה /תביעה ופי די� בשל  עלחבות המוצר המבטח את חבות הקבל� ביטוח 
או נזק העלול להיגר� /בגי� כל פגיעה גופנית ו, שהוגשה לראשונה במש� תקופת הביטוח

יוצרו והותקנו על ידי הקבל� , טופלו, או החומרי� שסופקו/עקב פג� כלשהו בעבודות ו
או חלק� למזמי� ולמש� כל /או קבלני משנה מטעמו וזאת ממועד מסירת העבודות ו/ו

   .התקופה שבה קיימת אחריות זו על פי הסכ� זה או על פי כל די�
חמש מאות אל  דולר של : במילי� ( $ 500,000ל אחריות שלא יפחת מס� של בגבו
   .לתובע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע) ב"ארה

להיות  בגי� אחריות אשר עלולהאו מי מטעמו / המזמי� וביטוח זה יורחב לשפות את
את או הבאי� מטעמו וז/ והקבל� עקב מעשה או מחדל רשלני מצד �מי מה מוטלת על

  . המזמי� כלפי הקבל�חבות ביטוח מבלי לגרוע מ



# 79  
  

 79

טרואקטיבי רמוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול בי� היתר מועד תחולה 
  .ביצוע העבודותתחילת שאינו מאוחר ממועד 

 לאחר תו� תקופת , לפחות חודשי�6פת גילוי של וקתכמו כ� תכסה פוליסת הביטוח 
 ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב הקבל�ידי בתנאי כי לא נער� על , הביטוח

   .חבות המוצר ביטוח �עריכת הביטוח לעניימהאמור באישור 

הקבל� מצהיר ומתחייב כי יחזיק ביטוח זה בתוק  למש� כל התקופה בה קיימת 
  .או על פי חוק ולתקופה של לא פחות משבע שני�/אחריות על פי חוזה זה ו

  
 : הנדסי ביטוח כלי רכב וציוד 52.16.5

  
או /ציוד ומתקני� שהובאו על ידי הקבל� ו, או ביטוח כל הסיכוני� לכלי�/ביטוח מקי  ו

, לרבות מנופי�, או עבורו לאתר העבודות ומבלי לגרוע מכלליות האמור/מטעמו ו
מערבלי� וכל ציוד הנדסי אחר , מעמיסי�, מעליות משא, מתקני הרמה, עגורני�

  .ות נשוא הסכ� זההמשמש את הקבל� בביצוע העבוד
  

מוצהר ומוסכ� בזה כי ביטוח העבודות הקבלניות הנער� על ידי הקבל� על פי , למע� הסר ספק .24.17
מתקני� ורכוש בבעלותו של הקבל� המשמשי� אותו בביצוע , לביטוח הציוד,  לעיל24.16 סעי  

או עוד  בהתייחס לעבודות המבוצעות על ידי /וח ראשוני והעבודות נשוא הסכ� זה הינו ביט
 . הקבל� עבור המזמי�

: להל�(יפו #או עיריית תל אביב/ש� המבוטח בפוליסות יורחב לכלול ג� את המזמי� ו .24.18
  )."העירייה"

של ) השיבוב(יתור על כל זכות תחלו  יכללו ו,  לעיל24.16 ביטוחי הקבל� הנערכי� על פי סעי   .24.19
או /ו המזמי�  שלואו כל אד� אחר הבא בשמ/ועובדיו , מנהליו, מבטחי הקבל� כלפי המזמי�

והיועצי� הקשורי� בביצוע העבודות , המתכנני�, וכ� כלפי כל הקבלני�, לרבות העירייה, ומטעמ
א יחול לטובת אד� שגר� ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו  ל, נשוא הסכ� זה 

   .לנזק מתו� כוונת זדו�

כפופות על פי העניי� ) למעט ביטוח חבות המוצר(פוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבל�  .24.20
על פיו יראו את הביטוחי� כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי " אחריות צולבת"לסעי  

 . המבוטח

י נער� על ידאשר  לכל בטוח מי�קודינ�  הקבע כיביטוחי הקבל� יכללו תנאי מפורש על פיו יי .24.21
לרבות , י המזמי�דרישה בדבר שיתו  ביטוחטענה או  על כל י�מוותרמבטחי הקבל� וכי המזמי� 

   .1981 –א "תשמ' לחוק חוזה הביטוח ה59כל טענה או זכות המפורטי� בסעי  

 מתחייב, ל"יטוחי� הנימי� לבלאו מש/ יש צור� בעריכת ביטוחי� נוספי� וקבל�היה ולדעת ה .24.22
 שבכל ביטוח נוס , או המשלימי� ולגרו� לכ�/ לערו� ולקיי� את הביטוחי� הנוספי� וקבל�ה
או שיבוב /ואו משלי� אשר יערו� מעבר למצוי� לעיל ייכלל סעי  בדבר ויתור על זכות תחלו  /ו

   .עניי�לפי ה, או סעי  אחריות צולבת, �או הבאי� מטעמ/ואו העירייה /המזמי� וכלפי 

יכללו תנאי מפורש על פיו מבטחי הקבל� אינ� , לעיל 24.16 ביטוחי הקבל� הנערכי� על פי סעי   .24.23
אלא א� , או לצמצ� את היקפ� במש� ביצוע העבודות נשוא הסכ� זה/כאמור ו, רשאי� לבטל�

   . יו� מראש על כוונת� לעשות זאת60פחות כ� מסרו למזמי� הודעה בכתב בדואר רשו� ל

אוחר ילא המזמי�  להמציא לידי קבל�מתחייב ה, המזמי�ללא צור� בכל דרישה או פניה מצד  .24.24
חי טויאישור בדבר עריכת ב, ,נשוא הסכ� זהתחילת ביצוע העבודות משבעה ימי� לפני מועד 

כשהוא  2' יבנספח ומ� המצור  להסכ� זה ומס" עריכת ביטוחאישור " בהתא� לנוסח הקבל�
   .תהמבטחהחברה ידי # חתו� כדי� על

 ימי� ממועד החתימה על הסכ� 15מתחייב הקבל� להמציא למזמי� בתו� , בנוס  לאמור לעיל .24.25
או החלי� עליו על פי /העתקי� מפוליסות הביטוח לגבי אות� הביטוחי� שהתחייב לקיימ� ו, זה

ר ע� העבודות נשוא הסכ� זה ואשר אינ� נכללי� או על החלטתו בקש/או על פי די� ו/הסכ� זה ו
כמו כ� מתחייב הקבל� לתק� את ,  לעיל24.24 המפורט בסעי  " אישור עריכת ביטוח"בנספח 

  .כדי להתאימ� להוראות הסכ� זה, פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמי�

או העתקי� מפוליסות הביטוח / ו"עריכת ביטוחאישור " שהמצאת  מצהיר כי ידוע לוקבל�ה .24.26
�, נשוא הסכ� זה קבל�ביצוע עבודות התחילת  תנאי מתלה ומקדי� למהווי�, כאמור, שער

,  במקרה שהאישור,נשוא הסכ� זהעבודות הביצוע תחילת  קבל� למנוע מ� הרשאי והמזמי� יהיה
   .מועד האמורבלא הומצא , כאמור
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ק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבי� מ� האמור במסמכי הסכ� זה למע� הסר ספ .24.27
הקבל� מצהיר ומאשר . הינ� בדבר דרישה מזערית המוטלת על הקבל�, ובאישורי עריכת הביטוח

או מי מטעמו בכל הקשור /או דרישה כלפי המזמי� ו/כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו
  . לגבולות האחריות המזעריי� כאמור

לא יהוו אישור כלשהוא , כאמור לעיל, או תיקונ�/מוסכ� בזה על הקבל� המצאת הביטוחי ו .24.28
או כדי /מהמזמי� על התאמת הביטוחי� ולא יטילו על המזמי� אחריות כלשהי בקשר לכ� ו

 . או על פי כל די�/לצמצ� את אחריותו של הקבל� על פי הסכ� זה ו

ידי הקבל� כאמור #  עלומצאושיו פוליסות הביטוח א/וטוח ירשאי לבדוק את אישור הבהמזמי�  .24.29
וזכותו , טוחיביחס לאישור הבהמזמי� זכות הביקורת של  הקבל� מצהיר ומתחייב כי .לעיל

 ו או על מי מטעמהמזמי�אינה מטילה על , לבדוק ולהורות על תיקו� ביטוחי הקבל� כמפורט לעיל
או לגבי , קפ�והיקפ� ות, טיב�, כאמור  הבטוחיאישורל בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא 

   . ועל פי כל די�פי הסכ� זה#ואי� בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבל� על, העדר�

, או שהקבל� יידרש לבצעו/ב במער� הביטוחי� שיבצע המזמי� ו"דרישה לתוספת וכיו, כל תיקו� .24.30
  .ודה נשוא הסכ� זהיומצא לקבל� על ידי המזמי� עד למועד מסירת צו תחילת העב

 , ואו העתקי� מפוליסות הביטוחמובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, למע� הסר ספק .24.31
כדי להוות אישור בדבר התאמת� של ביטוחי , או אי בדיקת�/או בבדיקת� ו/וכאמור לעיל 

י או כדי לגרוע מאחריותו של הקבל� על פ/היקפ� או היעדר� ו, תוקפ�, טיב�, הקבל� למוסכ�
או על מי מהבאי� מטעמו /הסכ� זה או על פי כל די� או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי� ו

   . על פי הסכ� זהקבל�לא תפגע בהתחייבות הו

וכל , לעיל 24.16 הקבל� מתחייב לשל� את פרמיות הביטוח בגי� הפוליסות המפורטות בסעי   .24.32
ו� אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה� במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות תשל
לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות , ל כלשונ� ומבלי לפגוע בכלליות האמור"הנ

 ותלשל� את דמי הביטוח במלוא� ובמועד� ולדאוג ולוודא כי הפוליס, בפוליסות הביטוח
   .נשוא הסכ� זהקופת ביצוע העבודות  בתוק  במש� כל תינהתהי

או תביעה כנגד המזמי� בגי� נזק שהוא /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, הקבל� מצהיר .24.33
על פי הביטוחי� שנערכו לפי , אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, זכאי לשיפוי עבורו

מצהיר , כמו כ�. והוא פוטר בזאת את המזמי� מכל אחריות לנזק כאמור, לעיל 24.16 סעי  
הקבל� ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה מכל מי� וסוג שהוא כלפי המזמי� בגי� כל 

והוא מוותר על כל תביעה או , היקפ� וסוג הכיסוי הנית� על יד�, הביטוחי� המפורטי� לעיל
   .ל"דרישה כנ

, שר התחייב לבצע על פי הסכ� זה או מי מה�או לא קיי� הקבל� את הביטוחי� א/ולא ביצע  .24.34
לערו� את , יהיה רשאי המזמי� א� לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכ� זה או על פי די�

 או �שילשהמזמי� כל סכו� . הביטוחי� תחתיו ולשל� את דמי הביטוח על חשבונו של הקבל�
 לחילופי� ומבלי לפגוע . הראשונהועל פי דרישתלמזמי�  יוחזר מיד התחייב בתשלומו כאמור

גיע ממנו המזמי� יהיה רשאי לנכות סכומי� אלו מכל סכו� שי, בזכויות המזמי� על פי סעי  זה
   .וכ� יהיה המזמי� רשאי לגבות� מהקבל� בכל דר� אחרת, לקבל� בכל זמ� שהוא

 מתנאי תנאיה בתו� לב שלנקבע כי הפר, רבנוס  לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמו .24.35
המזמי� על פי או מטעמו לא תפגע בזכויות /או כל הבא בשמו ו/ וקבל�ת הביטוח על ידי הופוליס 

  . ביטוחי� אלו

 קבל�בכל שלבי ביצוע ההסכ� מתחייב ה, בנוס  ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו� בסעי  זה לעיל .24.36
וח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביט

ובעיקר א� מבלי לפגוע בכלליות האמור , ל"שהותקנו לפי החוקי� הנ, תקנות וכדומה, הצווי�
באופ� מקרי , נשוא הסכ� זהלעיל באופ� שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע העבודות 

 זכאי� לכל הזכויות שעל פי החוקי� מש� כל תקופת ביצוע העבודותביהיו בכל עת ו, או זמני
   .ל"הנ

מתחייב לקיי� את כל הוראות החוקי� , בנוס  ומבלי לגדוע מהאמור בכל מקו� בחוזה זה .24.37
או כל רשות אחרת בדבר /והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכ� את כל הוראות מכבי האש ו

  . אמצעי זהירות ומניעת נזקי� אות� יש לקיי� באתר העבודות

או המבטחי� על כל הקשור להגנה על העבודות /חייב לקיי� את כל דרישות המזמי� והקבל� מת .24.38
או לנקיטת אמצעי הגנה /או לאחר מסירת� וזאת בעיקר בכל הנוגע להתקנת ו/בשלבי ביצוע� ו
  . כנגד נזקי טבע

או הכלי� המובאי� על ידו לאתר ביצוע /הקבל� מתחייב לקיי� שמירה נאותה על כל הציוד ו .24.39
 . תהעבודו
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כל הוראה בסעי  זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח� של הוראות החוזה בדבר אחריותו  .24.40
 .או על פי הדי�/הבלעדית של הקבל� לנזקי� בא� יגרמו כאמור בסעיפי� אחרי� בחוזה זה ו

  



# 82  
  

 82

  

  
  הפרות ותרופות  –' פרק יג

  הפרות יסודיות ופיצויי� .25

  . יחול על הוראות החוזה1970 #  א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(החוזי� חוק  .25.1

או יותר /בכל מקרה בו תופרנה אחת ו, בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זהמוסכ�  .25.2
המזמי� היה י, כמפורט בחוזה, מהתחייבויות הקבל� אשר הפרת� מהווה הפרה יסודית של החוזה

או / על פי החוזה ומבלי לגרוע מיתר זכויותיה, זכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת
  .על פי הדי�

אל  פיצויי� מוסכמי� בס� של , מזמי�ישל� הקבל� ל, פיגור בהשלמת ביצוע העבודותבגי�  .25.3
ימי� בביצוע ) 14( לכל יו� של איחור עד פיגור של ארבעה עשר ) 1,0005(שקלי� חדשי� 

 מוסכמי� בס�  פיצויי�מזמי�לפיגור ישל� הקבל� ל) 15(החל מ� היו� החמישה עשר . העבודות
, כי למרות האמור לעיל, מוסכ� בזאת. לכל יו� של פיגור)  2,0005 (אלפי� שקלי� חדשי�של 

יו� במועד סיו� ביצוע העבודות לא יהיה הקבל� חייב בתשלו� ) 7(בגי� איחור של עד שבעה 
  .ל"פיצויי� מוסכמי� בגי� הפרה יסודית ואלה יחולו החל מתו� תקופת שבעת הימי� הנ

כי אי� באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמי� לפיצויי� בגי� כל , הסר ספק מובהר בזאת למע� .25.4
  .לרבות הוצאות מימו� ואובד� רווחי�, נזק ממשי שנגר� לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבל�

או כל סכו� אחר אשר הקבל� יהיה /יהיה רשאי לנכות את סכו� הפיצויי� המוסכמי� והמזמי�  .25.5
וכ� יהא , מכל סכו� שיגיע לקבל� מהמזמי� בכל זמ� שהוא ולרבות מהחשבו� הסופי, חייב למזמי�

למע� הסר ספק . המזמי� רשאי לגבותו מהקבל� בכל דר� אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות
משו� , כי אי� בתשלו� הפיצויי� המוסכמי� כשלעצמ� או בניכויי� מהקבל�, מוצהר בזאת

סיי� את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבל� על שחרור הקבל� מהתחייבותו ל
  .פי החוזה

 

  סילוק יד הקבל� .26

או במקרה של הפרה יסודית של החוזה יהיה רשאי , כל אחד מהמקרי� המפורטי� להל�בקרות  .26.1
לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבל� מה� ולהשלי� את ביצוע ,  לאלתר#המזמי� 

הציוד והמתקני� , או בכל דר� אחרת ולהשתמש לש� כ� בכל החומרי�/העבודות בעצמו ו
הציוד והמתקני� האמורי� ולהשתמש , שבאתר העבודות וכ� למכור את עודפי החומרי�

ואלה , בתמורה שתתקבל ממכירת� לכיסוי הסכומי� המגיעי� למזמי� מהקבל� לפי החוזה
  :המקרי�

סי� או כשהקבל� עושה סידור ע� או פושט רגל או נית� נגדו צו קבלת נככשהקבל�  .26.1.1
או /או במקרה שיוטל עיקול על כספי� ו, כשהגו  בפירוק, ובגו  מאוגד, לטובת נושיו

נכסי� מהותיי� של הקבל� ויהא בכ� כדי לפגוע ביכולת הקבל� להשלי� את העבודות 
  .וההתחייבויות לפי חוזה זה

  .של מת� צו להקפאת הליכי� כנגד הקבל�במקרה  .26.1.2

  .לתקופה העולה על שבוע ימי�, מסתלק מביצוע החוזה כשהקבל� .26.1.3

או על /מקרה בו המזמי� רשאי על פי הוראות החוזה לבצע את העבודות בעצמו ובכל  .26.1.4
  .או בכל דר� אחרת/ידי קבל� אחר ו

נת� , בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבל� או אד� אחר בשמו של הקבל�כשיש  .26.1.5
ו טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר א, מענק, או הציע לאד� כלשהו שוחד

  .או העבודות/הכרו� בביצוע החוזה ו

מקרה שהקבל� הפר הוראה מהוראות החוזה על כל נספחיו ולא תיק� את ההפרה בכל  .26.1.6
  .תו� התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקו� ההפרה

 יו� 14לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוע� ולא ציית תו� כשהקבל�  .26.1.7
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשי� בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע 

  .העבודות בכל דר� אחרת

אי� בה� משו� , כאמור לעיל, י� וסילוק ידו של הקבל� ממנומאתר העבודות על ידי המזתפיסת  .26.2
  .אלא א� הודע לקבל� אחרת במפורש ובכתב, ביטול החוזה על ידי המזמי�
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לא יהיה המזמי� חייב לשל� לקבל� , ו של הקבל� מאתר העבודות כמפורט לעילסילוק ידמשעת  .26.3
למעט בגי� אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבל� עד לפינויו , סכו� כלשהו בקשר לחוזה

ואותו חלק מהתמורה בגי� אותו חלק מעבודות קבלני המשנה הממוני� שבוצעו על יד� עד לפינוי 
או לחלט על /או לנכו� ו/או חלוט כל סכו� שהמזי� רשאי לקזז ו/ו ניכוי וא/ולאחר קיזוז ו, הקבל�

ולרבות סכומי� המגיעי� למזמי� כדמי נזק בגי� הפרת , או הוראות כל די�/פי הוראות החוזה ו
או הוצאות שנגרמו למזמי� על ידי /החוזה ולרבות בגי� הדחייה בהשלמת העבודות וכ� נזקי� ו

 העבודות בסכו� גבוה משכר החוזה וכ� פיצויי� אחרי� שהקבל� הקבל� לרבות בגי� השלמת
  .חייב בתשלומ� למזמי�

  .סעי  זה באות להוסי  על זכויות המזמי� על פי כל הוראה אחרת בחוזה ולא לגרוע מה�הוראות  .26.4

יהא המזמי� זכאי למסור את המש� ביצוע העבודות , בא החוזה לידי גמרומקרה בו הבכל  .26.5
  .לפי שיקול דעתו המוחלט, או גו  אחר/או קבל� אחר ו/והשלמת� לכל אד� ו
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    כללי–' פרק יד
  ויתור על סעדי� .27

  .זכות עיכבו� על פי די� או על פי החוזה כלפי המזמי� מוותר בזה במפורש על כלהקבל�  .27.1

שתהיינה לו , מכל סוג שהוא, תביעה או דרישה, מצהיר ומתחייב בזה כי לעני� כל טענההקבל�  .27.2
בקשר לסילוק ידו מביצוע העבודות , במישרי� או בעקיפי�, או מכוחו או בקשר אליולפי חוזה זה 
בי� זמניי� ובי� , לזכות עכבו� או לכל סעד או תרופה, ולא יהיה זכאי, הוא מוותר, כאמור לעיל

צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה , צו עיכוב, צו אל תעשה, בדר� של צו עשה, קבועי�
  .אכיפת החוזה

לא יהיה הקבל� רשאי למנוע מסירת ביצוע , של סילוק יד הקבל� מביצוע העבודותקרה במ .27.3
  .העבודות לאחר

  סמכות שיפוט .28

כי לבית המשפט המוסמ� בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדו� בכל , מוסכ� בזה במפורש
  .סיומוביצועו ו, פרשנותו, בקשר ע� חוזה זה, או הסכסוכי� שנתגלו בי� הצדדי�/המחלוקות ו

  הדי� החל .29

  .ללא כללי ברירת הדי� שלו, החל על חוזה זה הינו די� מדינת ישראל

   האחרבמקו� הצדתשלו�  .30

, כל סכו� שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד האחר, צד רשאי לשל� במקו� הצד האחרכל  .30.1
  ימי� מיו�7תו� , והצד האחר לא שילמו, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו

  .שנדרש לעשות כ�

יהיה הצד המשל� רשאי לדרוש את , צד סכו� כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחרשיל�  .30.2
הצד המשל� יהיה זכאי לקיזוז . השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכו� שהוא חייב לאותו צד 

החל מיו� תשלו� , כשסכו� זה ישא, מיד ע� דרישתו הראשונה, הסכו� או להחזר הסכו�
ד בבנק הפועלי� "ריבית מקובלת למת� אשראי בחשבונות חח, ו� ועד ליו� השבתו בפועלהסכ
  .מ"בע

  ישיפו .31

את , באופ� מלא ומיד ע� קבלת דרישה בכתב, או לפצות/צד מתחייב לשפות וכל  .31.1

מכל , בגי� כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, או שלוחיו/או עובדיו ו/ו, משנהו

, בלי יוצא מ� הכלל, על ידי כל אד�, אשר תוגשא� ומיד כ, עילה שהיא שתוגש

בגי� , שלוחיה� ושולחיה�, או כנגד כל מי מעובדיה�/או נגד מי מה� ו/נגד� ו

לרבות , הדי� או על פי/או מחדל לו אחראי אותו צד על פי חוזה זה ו/כל מעשה ו

או בכל סכו� /ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לצד המשל� במלוא� ו"ט עו"שכ

אשר הצד , או לחובת מי מה� בקשר לנזקי�/ייפסק בפסק די� לחובת� ואשר 

מיד ע� , שאותו צד יודיע למשנהו, השני אחראי לה� על פי חוזה זה ובתנאי

�ונתנה למשנהו הזדמנות , על המקרי� המנויי� מעלה, קבלת הודעה על כ

 באותה' או שנשלחה אליה הודעת צד ג, להתגונ� כנגד� וכנגד תביעה כאמור

  .תביעה

  ויתור או שינוי .32

לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוי� לא תהווה תקדי� ולא ילמדו ממנה גזירה  של צדהסכמה  .32.1
אי� , לא השתמש מי מהצדדי בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוי�. שווה למקרה אחר

הו על זכויות לראות בכ� ויתור על אות� זכויות במקרה אחר ואי� ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלש
  .וחובות לפי חוזה זה

לא יחשבו כויתור של צד על זכות , או ארכה שתינת�, או הימנעות מפעולה במועדה, ויתורשו�  .32.2
  .כול� או מקצת� בכל עת שימצא לנכו�, מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו

  חתימה על מסמכי� .33
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שטרי מכר וכיוצא באלו , הצהרה, בקשה,  מסמ�יחתמו על כל, לפי העניי�, שני הצדדי� וכל אחד מה�
וכדי לאפשר ביצוע של כל , מסמכי� שיידרשו על פי כל די� או נוהל כדי לתת נפקות להוראות חוזה זה

  .התחייבויות הצדדי�

  

  

  תיקו� לחוזה .34

לא יהא , שא� לא כ�, כל תיקו� או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדי�

  .וק לה� כל ת

  קיזוז .35

  .מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל די� כנגד המזמי�הקבל�  .35.1

או לגבות כל סכו� שמגיע /או לעכב תחת ידו ו/מסכי� בזאת כי המזמי� יהא זכאי לקזז והקבל�  .35.2
  .או שיגיע לו מהקבל� על פי חוזה זה/ו

  הודעות .36

 תחשב כמתקבלת בעת # המצויי� להל�  לנמע�#הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו כל  .36.1
  .מסירתה

 #הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצויי� להל� ותו� ציו� הנמע� המצויי� להל� כל  .36.2
א� ההודעה נשלחה ביו� עסקי� ובשעות , תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת השלחה

כל בתנאי שברשות וה,  תיחשב כמתקבלת ביו� העסקי� העוקב# העסקי� המקובלות וא� לא 
  .שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשו� כאמור להל�, השולח אישור בכתב על קבלתה

על פי הכתובת המצויינת להל� ותו� ציו� , הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשו�כל  .36.3
 שעות ממועד השלחה 48 תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תו� #הנמע� המצויי� להל� 

  .בישראלמבית דואר 

  כתובות הצדדי� .37

  .____ תל אביב 6גרשו� ' רח, מ" בעאחוזות חו%: המזמי� .37.1
 _________: פקס   _________: 'טל

  ________________________________________ :הקבל� .37.2

  _____________: פקס___________: 'טל

  

  :ולראיה באו הצדדי� על החתו�
  
  

_____________________        _________________________  
  הקבל�                המזמי�

  
  אישור

  
המשמש כיוע/ המשפטי של הקבל� מאשר בזאת כי _________________  ד "עו, מ"אני הח

אשר חתמו על חוזה ______________ . ז.ת____________ #ו___________ . ז.ת_________________ 
בלה החלטה כדי� על ידי הקבל� בהתא� למסמכי בש� הקבל� הינ� מוסמכי� לחתו� מטעמו וכי נתק, זה בפני

  .ל לחתו� על החוזה ונספחיו"להתקשר בחוזה זה ולהסמי� את הנ ההתאגדות שלו
  

________________________  
  ד"עו,                     
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  '1נספח א
  

  תשריט המבני�
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  2'נספח א
  

  
   רשימת התוכניות ותוכניות
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  'נספח ב
  

  )רזכמל' הספח נ (ותכמוי הכתב
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  'נספח ג
  

  הפרקי� הרלוונטיי� של המפרט הכללי לעבודות בניי�
  

  
  

 1'נספח ג
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